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Pendahuluan 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
Segala puji bagi Allah yang telah membaguskan penciptaan manusia 

dan menyempurnakannya, mengilhamkan cahaya iman kepadanya lalu 
menghiasinya hingga ia menjadi indah, mengajarkan baca tulis lalu 
memuliakannya dengan keahlian itu dan menuangkan ilmu pengetahuan 
ke dalam hatinya maka sempurnalah ia. Kemudian Dia memberinya lisan 
yang mampu menerjemahkan apa yang tersirat dan mengutarakan apa 
yang tersembunyi di dalam hatinya. 

Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu 
bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-
Nya. 

Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang paling besar. Sekalipun 
bentuknya kecil tapi fungsinya amat besar. Tidak akan jelas kekafiran dan 
keimanan kecuali dengan kesaksian yang dituturkan lewat lisan. 

Lisan juga mempunyai jangkauan yang luas, baik dalam kebaikan atau 
dalam kejahatan dan ini merupakan keistimewaan yang hanya dimilikinya. 
Tidak ada anggota tubuh lain yang memiliki keistimewaan seperti ini. Mata 
hanya dapat melihat yang berwarna dan bergambar, telinga hanya dapat 
mendengar yang bersuara, tangan hanya dapat menggapai yang berjasad, 
begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. 

Siapa yang melepaskan lisannya bagitu saja dan tidak menjaganya, 
syaitan pasti akan memanfaatkannya. Tidak ada manusia yang dilemparkan 
ke dalam api neraka kecuali karena hasil perbuatan lisannya dan tidak ada 
yang selamat dari kejahatan lisan kecuali orang yang telah dipelihara oleh 
Allah dengan syariat, yakni tidak mempergunakannya kecuali pada apa 
yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. 

Lisan juga merupakan anggota tubuh yang paling berbahaya bagi 
manusia, sebab ia tidak pernah letih bila dipergunakan dan tidak pernah 
capai bila digerakkan. Oleh karenanya, banyak di antara umat manusia 
yang menganggap remeh dan terseret ke aras penyakit lisan.  

Atas dasar ini, saya sengaja mengumpulkan semua yang berhubungan 
dengan penyakit lisan, yang mana telah lebih dulu dilakukan oleh Imam Al 
Ghazali dan dikumpulkannya dalam bukunya.  

Metode saya dalam penulisan ini adalah mengumpulkan, menjelaskan, 
meringkas, menambah dan men-takhrij  hadits (menjelaskan periwayatan 
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dan kedudukannya-penerj) serta menyebutkan dalil-dalil berdasarkan Al 
Qur’an dan hadits-hadits shahih. 

Saya berharap, semoga buku ini bermanfaat bagi wanita muslimat dan 
dapat diterapkan dalam prilaku juga tindak tanduk mereka, serta semoga 
berfaidah bagi semua umat manusia. Amin. 

Dalam buku ini, saya akan menerangkan secara terperinci tentang: 
marah dalam Al Qur’an dan sunah, sebab akibat marah yang ditimbulkan -
antara lain- oleh penyakit lisan ini banyak sekali, di antaranya sifat iri 
dengki. 

Dalam masalah rumah tangga, saya akan menerangkan tentang: hak 
suami pada istri, hak istri pada suami, hak orang tua pada anak dan hak 
anak pada orang tua. Secara rinci, saya akan menerangkan tentang: 
cemburu dalam Islam, keharaman menyambung rambut, mencukur alis 
mata, mengikis gigi dan bertato. 

Semoga buku ini membawa faidah dan manfaat.  

 

DR. Raja Thaha Muhammad Ahmad 

Dosen Hadits dan Ilmu Hadits 

Fakultas Dirasat Islamiah wa Arabiah 

Universitas Al Azhar Putri, Kairo 



 

Hadits-hadits Penuntun Akhlaq dan Keluarga _____________________________________________________  6

Penyakit Lisan 

1. Berbicara Mengenai Hal-hal yang Tidak Berarti 

Seorang muslim yang berbicara tentang hal-hal yang tidak berarti sama 
dengan membuang-buang waktu saja dan perbuatan itu akan 
dipertanggung jawabkan. Ia ibarat orang yang menukar kebaikan dengan 
sesuatu yang lebih rendah nilainya. Sebab, seandainya ia gunakan waktu 
bicara itu untuk berpikir, barangkali ia akan mendapatkan limpahan 
karunia (ilham) dari Allah yang tentunya lebih berguna baginya. Atau, 
seandainya ia gunakan untuk bertahlil dan bertasbih, tentu akan lebih baik 
baginya. Berapa banyak istana di surga yang dapat ia bangun dengan 
kalimat-kalimat zikir itu. 

Sesungguhnya, orang mukmin sejati itu adalah bila berdiam maka 
diamnya itu diisi dengan zikir, bila memandang maka pandangannya itu 
dibarengi dengan iktibar, bila berbicara maka bicaranya itu juga 
mengandung zikir.  

Ketahuilah, modal seorang hamba itu adalah waktunya. Maka jika 
waktu itu dihabiskan pada hal-hal yang tidak berguna atau tidak 
dipergunakannya untuk memperbanyak pahala, berarti ia telah menyia-
nyiakan modalnya.1 Rasulullah SAW bersabda: 

ْن ُحْسنِ إْسالمِ الَْمْرِء َتْركُُه َماالَيْعنِْيهم 

 “Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah ia mampu 
meninggalkan apa saja yang tidak berarti baginya.”2 

Makna Hadits3 

Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, bahwa ia mampu 
meninggalkan apa yang tidak berarti baginya, baik perkataan atau 
perbuatan dan hanya melakukan apa yang berarti atau mendatangkan 
manfaat, baik perkataan atau perbuatan. 

Maksud َيْعِنْيِه (Yang berarti baginya) ialah yang menjadi perhatiannya, 
maksudnya dan harapannya. َناَيةَاْلِع  artinya benar-benar menjadi perhatian. 
Seperti ungkapan:  َعَناُه–َيْعنِْيه  hanya diungkapkan bila seseorang benar-benar 
memperhatikan dan sangat berarti baginya.  

                                                      
1 Lihat: Ihyâ ‘Ulûmiddîn, juz 3: Berbicara pada apa yang tidak berguna. 
2 HR. Tirmidzi dalam Kitab Zuhud, bab (11) 4/558. Ia berkata, “Hadits ini gharib (asing).” HR. 

Ibnu Majah dalam Kitab Fitnah, bab: Menahan lisan, 3/1316.  
3 Lihat: Jâmi’ Al ‘Ulûm wa Al Hikam, Ibnu Rajab, di-tahqiq oleh DR. Muhammad Al Ahmadi Abun 

Nur, hal. 79. 
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Maksud “Apa yang tidak berarti baginya” itu bukan apa yang tidak 
berarti baginya menurut hawa nafsu dan dirinya sendiri, akan tetapi 
menurut syariat dan agama. 

Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan: “Di antara tanda 
bagusnya Islam seseorang”, yang maksudnya: bila Islam seseorang sudah 
bagus, pasti ia mampu meninggalkan apa yang tidak berarti baginya, baik 
perkataan atau perbuatan.  

Keislaman yang sempurna lagi pantas dipuji itu juga termasuk 
meninggalkan segala hal yang diharamkan, seperti sabda Rasulullah SAW, 
“Muslim sejati itu adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin 
lewat lisan dan tangannya.”4 

Jika bagusnya keislaman seseorang memastikan ia akan dapat 
meninggalkan apa yang tidak berarti atau tidak berguna dari segala yang 
diharamkan, yang syubhat (perkara yang belum jelas hukumnya), yang 
makruh (perkara yang tidak disukai) dan yang mubah (perkara yang 
dibolehkan tapi tidak wajib dan tidak haram atau makruh), akan tetapi itu 
semua belum memastikan sempurnanya Islam dan sampainya orang 
tersebut ke derajat ihsan, yaitu menyembah Allah SWT seakan-akan ia 
melihat-Nya namun jika ia tidak bisa merasakan itu maka sesungguhnya 
Allah SWT tetap selalu melihatnya.5 

Jika anda bertanya, “Bagaimana cara seorang muslim agar mempunyai 
rasa malu dan dapat meninggalkana apa yang tidak berarti baginya?” 

Jawab: Siapa yang beribadah kepada Allah dengan merasakan 
kedekatan-Nya, merasakan kehadiran-Nya di dalam hatinya, atau 
merasakan bahwa ia hadir di hadapan Allah SWT dan merasa bahwa Dia 
selalu melihatnya, pasti orang itu akan dapat memperbaiki keislamannya. 
Bila sudah demikian pasti ia akan dapat meninggalkan semua yang tidak 
berarti atau yang tidak berguna. Ia hanya akan menyibukkan diri dengan 
sesuatu yang berarti atau berguna. Dari dua perasaan itu (rasa dekatnya 
Allah atau rasa hadir di hadapan Allah-penerj) akan melahirkan perasaan 
malu terhadap Allah, lalu ia akan meninggalkan segala perkara yang 
memalukan.6 

Sebagian ulama ma’rifat berkata, “Bersikap malulah terhadap Allah 
sekedar rasa dekatmu dengan-Nya dan takutlah kepada Allah sekedar 
kekuasaan-Nya atasmu.” 

Kata sebagian mereka lagi, “Jika kamu berbicara maka ingatlah 
pendengaran Allah terhadap pembicaraanmu itu dan jika kamu diam maka 
ingatlah pandangan-Nya kepadamu.” 

                                                      
4 HR. Bukhari dalam Kitab Iman, bab: Muslim sejati itu adalah orang yang tidak mengganggu 

kaum muslimin lewat lisannya dan tangannya, 1/50. HR. Muslim dalam Kitab Iman, bab: Keutamaan 
Islam dan perkara Islam apa saja yang lebih utama, 1/65, dari riwayat Abdullah Bin Umar. 

5 Lihat: Jâmi’ Al ‘Ulûm wa Al Hikam, Ibnu Rajab, hal. 79, tahqiq DR. Muhammad Al Ahmadi Abun 
Nur.  

6 Lihat: Jâm’ Al ‘Ulûm wa Al Hikam, Ibnu Rajab, hal. 106. 
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Tentang hal itu, Al Quran juga telah mengisyaratkan seperti dalam 
firman Allah SWT,  

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan  
mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat 
kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang malaikat 
mencatat amal perbuatannya,  seorang duduk di sebelah kanan dan 
yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang 
diucapkannya  melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang 
selalu hadir.” (QS. Qâf:16-18) 

Firman Allah SWT,  

“Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan 
bisikan-bisikan mereka?  Sebenarnya (Kami mendengar), dan 
utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi 
mereka.” (QS. Az Zukhruf:40) 

Yang dimaksud dengan “meninggalkan apa yang tidak berarti” itu 
adalah memelihara lisan dari perkataan yang sia-sia. 

Jika anda bertanya: “Bagaimana cara seseorang dapat menghabiskan 
waktunya pada hal-hal yang membawa keberuntungan di dunia dan di 
akhirat?” 

Jawab: Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar RA, 
Rasulullah SAW bersabda, “Tertulis dalam Shuhuf (lembaran-lembaran 
suci) Ibrahim AS: “Seharusnya bagi orang yang berakal mempunyai 
bebarapa waktu: 1) waktu untuk bermunajat (beribadah) kepada 
Tuhannya, 2) waktu untuk mengintrospeksi diri, 3) waktu untuk 
merenungi ciptaan Allah SWT, dan 4) waktu untuk makan dan minum. 
Orang yang berakal juga seharusnya tidak berjalan atau pergi kecuali 
untuk tiga tujuan: 1) mencari bekal untuk hari kembali (hari kiamat), 2) 
untuk tujuan penghidupan, atau 3) untuk kenikmatan yang tidak 
diharamkan. Orang yang berakal juga seharusnya bersifat sabar dan tetap 
menjalankan kegiatannya sembari terus memelihara lisannya. Siapa yang 
mengukur pembicaraannya dengan amalnya, pasti pembicaraannya akan 
sedikit, kecuali pada apa yang berguna baginya.”7 

Umar Bin Abdul Aziz berkata, “Siapa yang menimbang pembicaraannya 
dengan amalnya, pasti pembicaraannya akan sedikit, kecuali pada apa yang 
berguna baginya.” Sebab, kebanyakan manusia tidak mengukur atau 
menimbang pembicaraan dengan amal perbuatan, maka ia berbicara 
ngawur dan tanpa tujuan. 

Mu’adz Bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah 
kami juga akan disanksi dengan sebab apa yang kami bicarakan?” 
Rasulullah SAW menjawab, “Wahai Mu’adz, apakah kaulupa, bukankah 

                                                      
7 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (4/344) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrij-nya 

bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim, serta dishahihkan oleh Ibnu 
Rajab dalam Jâmi’ Al ‘Ulûm wa Al Hikam, hal. 107. 
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banyak manusia yang dilemparkan ke dalam api neraka karena hasil dari 
perbuatan lisan mereka?”8 

Allah SWT juga menafikan kebaikan dari sebagian besar pembicaraan 
yang dilakukan oleh umat manusia dengan sesama mereka dengan firman-
Nya,  

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi sedekah, berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di 
antara manusia.” (QS. An Nisâ’:114) 

Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ummu Habibah, 
Rasulullah SAW bersabda,  

“Semua perkataan atau pembicaraan anak Adam itu tidak berguna 
baginya kecuali untuk mengajak melakukan yang ma’ruf dan 
melarang perbuatan yang munkar serta zikir kepada Allah SWT.”9 

Ada beberapa orang yang merasa heran dengan hadits di atas saat 
mereka berada di sisi Sufyan Ats Tsauri, maka Sufyan pun menjawab, 
“Kenapa kalian merasa heran dengan hadits ini? Bukankah Allah SWT juga 
pernah berfirman, ‘Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 
mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi sedekah, berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara 
manusia’. (QS. An Nisâ’:114)”  

Jika anda bertanya, “Apa yang diakibatkan oleh pembicaraan atau 
perkataan yang tidak berguna ini?” 

Jawab:  

- Tidak masuk surga. Dalilnya, riwayat dari Tirmidzi dari Anas RA: 
Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggal dunia, 
tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, “Bergembiralah kamu 
dengan mendapatkan surga!” Mendengar ucapan itu, Rasulullah 
SAW bersabda kepadanya, “Kamu tidak bisa memastikan itu, sebab 
barangkali ia telah berbicara dengan apa yang tidak berguna 
baginya atau tidak bersedekah dengan apa yang berguna 
baginya.”10 

- Hina dan tidak diperdulikan. Berdasarkan riwayat Abul Qasim Al 
Baghawi dalam Mu’jam-nya dari Syihab Bin Malik yang pernah 
menjadi wakil kaumnya menemui Rasulullah SAW. Ia pernah 
mendengar seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW, 

                                                      
8 HR. Tirmidzi dalam Kitab Doa, bab: Riwayat tentang apa yang diharamkan dalam shalat (5/11-

12). Ia berkata bahwa status hadits ini hasan shahih. HR Ibnu Majah dalam Kitab Fitnah, bab: Menahan 
lisan dari memfitnah (2/1314-1315). Al Mundziri juga meriwayatkan riwayat ini dalam At Targhîb wa 
At Tarhîb (4/5-6) dari Ahmad dan Nasa’i. 

9 HR. Tirmidzi dalam Kitab Zuhud (4/60) dengan sedikit perbedaan dan menurutnya status hadits 
ini adalah hasan gharib (asing). HR. Ibnu Majah dalam Kitab Fitnah, bab: Menahan lisan dari 
memfitnah (2/1315). 

10 HR. Tirmidzi dalam Kitab Zuhud (4/608). Ia berkata, “Hadits ini statusnya hasan gharib.”  
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“Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberi salam kepada 
kami?!” Rasulullah SAW menjawab, “Kamu dari golongan kabilah 
yang menyedikitkan yang banyak, tidak melakukan apa yang 
berguna dan suka bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat.” 

- Penyebab bertambahnya dosa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW 
yang diriwayatkan oleh Al Uqaili dari Abu Hurairah RA secara 
marfu’: “Manusia yang paling banyak dosa adalah manusia yang 
paling banyak bicara pada sesuatu yang tidak berguna.” 

Beberapa Perkataan Ulama Tentang: “Tidak Berbicara Pada Apa Yang 
Tidak Berguna”11: 

‘Amr Bin Qais Al Mala’i berkata, “Ada seorang laki-laki lewat di 
hadapan Lukman yang saat itu bersama beberapa orang sabahatnya. 
Lukman lalu bertanya, “Bukankah kamu hamba sahaya Bani fulan?” Laki-
laki itu menjawab, “Benar.” Lukman bertanya lagi, “Yang sering 
mengembala kambing di bukit, bukan?” Laki-laki itu menjawab lagi, 
“Benar.” Lukman bertanya kembali, “Lantas apa yang membuat kamu jadi 
seperti yang saya lihat sekarang?” Laki-laki itu menjawab, “Jujur dalam 
perkataan dan tidak berbicara pada apa yang tidak berguna.” 

Wahab Bin Munabbih berkata, “Dahulu, pada kaum Bani Israil ada dua 
orang laki-laki yang dengan ibadah mereka, mereka mampu berjalan di 
atas air. Pada suatu ketika, saat meraka berjalan di atas air laut, tiba-tiba 
mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang terbang di angkasa. 
Mereka pun memanggilnya lalu bertanya, “Hai hamba Allah, dengan apa 
kamu dapat mencapai derajat ini?” Laki-laki itu menjawab, “Dengan 
sedikit dunia. Aku putuskan jiwaku dari syahwat, aku tahan lisanku dari 
yang tidak bermanfaat, aku lakukan apa yang diserukan oleh Tuhanku dan 
aku lebih senang diam. Dengan itu, jika aku bersumpah atas nama Allah, 
Dia pasti mewujudkan sumpahku dan jika aku meminta-Nya, Dia pasti 
mengabulkan permintaanku.” 

Pada saat penduduk sebuah kampung menengok salah seorang sahabat 
Rasulullah SAW yang sedang jatuh sakit, mereka melihat wajah sabahat 
Rasul itu kelihatan bercahaya. Mereka lalu menanyakan sebab wajah itu 
kelihatan bercahaya, maka sahabat Rasul itu pun menjawab, “Tidak ada 
amal perbuatan yang lebih kuyakini menjadi penyebab fenomena itu selain 
dua amal perbuatan ini: 1) aku tidak pernah berbicara pada apa yang tidak 
berguna bagiku dan 2) hatiku tidak pernah menyimpan kebencian 
terhadap orang Islam.” 

Asad Bin Musa berkata, “Abu Ma’syar meriwayatkan kepada kami dari 
Muhammad Bin Ka’ab RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang 
pertama yang akan masuk adalah ahli surga. Tiba-tiba Abdullah Bin Salam 
masuk dan para sahabat pun serempak berdiri. Mereka lalu 
memberitahukan apa yang baru saja dikatakan oleh Rasulullah SAW, 

                                                      
11 Dikutip dari Jâmi’ Al Ulûm wa Al Hikam, Ibnu Rajab: 107-108 dan Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali. 
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kemudian mereka bertanya, “Tolong beritahu kami, kira-kira amal 
perbuatan apa yang paling kauyakini menjadi penyebabnya?” Abdullah Bin 
Salam menjawab, “Sebenarnya amalku sangat lemah, tapi menurut 
keyakinanku, itu karena bersihnya hatiku dan karena aku meninggalkan 
apa yang tidak membawa manfaat bagiku.”12 

Abu Ubaidah dari Hasan berkata, “Di antara tanda ketidakpedulian 
Allah terhadap seorang hamba bahwa Dia menyibukkan hamba tersebut 
pada apa yang tidak berguna baginya.” 

Sahl At Tusturi berkata, “Siapa yang berbicara pada apa yang tidak 
berguna niscaya dijauhkan kejujuran darinya.” 

Ma’ruf berkata, “Pembicaraan seorang hamba pada apa yang tidak 
berguna merupakan penghinaan Allah SWT atasnya.” 

Umar RA berkata, “Jangan kauhiraukan apa yang tidak membawa 
manfaat bagimu, hindarilah musuhmu, berhati-hatilah terhadap teman 
kecuali orang yang bisa dipercaya dan tidak ada orang yang bisa dipercaya 
kecuali orang yang takut kepada Allah SWT. Jangan kau berteman dengan 
orang yang fasik (jahat) sebab kamu akan terpengaruh dengan 
kefasikannya (kejahatannya) dan jangan kau beritahukan rahasiamu 
kepadanya. Bermusyawarahlah dalam segala perkaramu dengan orang 
yang takut kepada Allah SWT.” 

Jika anda bertanya, “Apa definisi pembicaraan yang tidak berguna itu? 

Jawab: Pembicaraan yang jika anda tidak mengatakannya, tidak 
membuat anda berdosa juga tidak merugikan anda di masa sekarang atau 
di masa yang akan datang. 

Misalnya, anda duduk bersama beberapa orang lalu anda menceritakan 
kisah perjalanan anda, apa yang anda lihat dari pegunungan dan sungai, 
serta kejadian apa saja yang anda temui juga makanan apa saja yang anda 
senangi. Semua pembicaraan itu, seandainya tidak diceritakan, anda tidak 
akan berdosa dan tidak akan merugikan anda. 

Kebanyakan pertanyaan yang ditanyakan seseorang kepada orang lain 
sebenarnya mengandung banyak keburukan, sebab seandainya anda 
bertanya kepada seseorang tentang –misal- ibadahnya seperti:  “Apakah 
anda sedang puasa?”, maka jika orang yang anda tanya itu menjawab: 
“Benar”, berarti ia menampakkan ibadahnya dan mungkin akan timbul 
sifat riya’ (senang kebaikannya diketahui). Kalaupun tidak timbul sifat itu, 
maka nilai ibadahnya akan turun dari nilai ibadah rahasia (ia dan Allah 
saja yang tahu-penerj). Ibadah rahasia lebih tinggi derajatnya dibanding 
ibadah yang tidak rahasia. 

                                                      
12 Disebutkan oleh Al Iraqi dalam Takhrîj Ahâdîts Al Ihyâ’ (3/97) dari Ibnu Abi Ad Dunya dari 

Muhammad Bin Ka’ab, ia berkata, “Demikianlah diriwayatkan secara mursal. Dalam periwayatan ini 
ada Abu Najih yang statusnya dipertentangkan.” 
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Jika ia menjawab: “Tidak” berarti ia berdusta, tapi jika ia diam saja dan 
tidak menjawab pertanyaan anda, berarti sama dengan menghina anda 
yang pasti membuat anda sakit hati. 

Jika ia berusaha mencari alasan untuk mengelak dari menjawab 
pertanyaan, berarti ia harus memeras otak untuk itu yang pasti 
menyusahkannya. 

Nah, dengan pertanyaan itu, anda menghadapkannya kepada situasi 
yang bisa menimbulkan sifat riya’ atau membuatnya harus berdusta atau 
memaksanya untuk meremehkan anda atau bisa juga membuatnya susah 
untuk mencari alasan lain. 

Begitu juga dengan pertanyaan tentang ibadah lainnya atau juga 
tentang hal-hal maksiat dan semua yang ia sembunyikan serta hal-hal yang 
membuatnya malu bila diungkapkan. 

Begitu juga pertanyaan tentang kesan atau sikapnya, seperti: “Apa 
menurut anda?” atau “Anda mendukung siapa?” 

Begitu juga seandainya anda melihat seseorang di jalan lalu anda 
bertanya, “Dari mana anda?” Sebab, barangkali ada alasan tertentu yang 
membuatnya tidak bisa menjawab pertanyaan anda. Jika ia jawab dengan 
jujur, ia akan malu dan jika ia jawab dengan dusta berarti ia telah 
terjerumus ke lembah dusta dan andalah yang menjadi penyebab semua 
itu. 

Begitu juga dengan pertanyaan tentang sesuatu yang tidak perlu, sebab 
barangkali yang ditanya gengsi untuk berkata tidak tahu, akhirnya ia 
menjawab tanpa pengetahuan yang pasti. 

Perlu diketahui bahwa contoh-contoh di atas adalah contoh 
pembicaraan yang tidak berarti atau tidak berguna dan bisa menjadi dosa 
juga mudharat. Sedangkan contoh pembicaraan yang tidak berarti atau 
tidak berguna dan tidak menjadi dosa atau mudharat, seperti kisah Lukman 
Al Hakim yang datang menemui Nabi Daud AS saat beliau sedang membuat 
baju besi. Lukman Al Hakim belum pernah melihat baju besi sebelumnya. Ia 
merasa takjub dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba timbul keinginan di 
dalam hatinya untuk bertanya, namun hatinya yang bijak mencegahnya. 
Maka ia pun menahan diri dan tidak bertanya.  

Ketika Nabi Daud AS selesai membuat baju besi, beliau berdiri dan 
memakainya sambil berkata, “Sungguh ini baju besi untuk perang yang 
paling nyaman.”  

Kemudian Lukman berkata dalam hati, “Diam itu sikap yang sangat 
bijak tapi sedikit sekali yang melakukannya.” Artinya, pengetahuan akan 
didapatkan dengan diam tanpa harus bertanya.  

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Lukman Al Hakim bolak-balik 
mendatangi Nabi Daud AS selama setahun. Ia ingin mengetahui tentang 
baju besi itu tanpa harus bertanya.  
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Kesimpulannya, jika pembicaraan itu tidak merugikan tapi bisa 
membuat keaiban seseorang terbuka atau bisa menjerumuskan seseorang 
ke dalam sifat riya’ dan dusta maka itulah batas pembicaraan yang tidak 
berarti atau tidak berguna. Dengan demikian, tidak melakukannya 
merupakan tanda bagusnya Islam seseorang.  

Jika anda bertanya, “Apa faktor pendorong seseorang berbicara pada 
apa yang tidak berarti?” 

Jawab: Sebabnya adalah ingin sekali mengetahui apa yang sebenarnya 
tidak perlu atau basa-basi untuk lebih saling mengenal atau hanya sekedar 
mengisi waktu luang dengan cerita-cerita yang tidak berguna. 

Jika anda bertanya, “Apa penawar penyakit bicara pada apa yang tidak 
berguna ini?” 

Jawab: Penawarnya adalah seorang muslim harus tahu bahwa kematian 
selalu mengintainya dan semua kalimat yang diucapkan pasti akan diminta 
pertanggungjawabannya. Ini penawarnya secara teori. 

Sedangkan secara praktek adalah beruzlah (menyendiri) atau 
memasukkan batu ke mulutnya dan hendaknya ia bersikap diam terhadap 
sebagian apa yang bermanfaat hingga lisannya terbiasa untuk 
meninggalkan apa yang tidak berarti atau tidak berguna. Tapi 
Mendisiplinkan lisan dalam hal ini, sangat sulit bagi orang yang tidak 
mengasingkan diri.13 

2. Berbicara yang Berlebihan 

Berbicara panjang lebar pada apa yang tidak berguna atau 
pembicaraan yang lebih dari apa yang diperlukan, itulah maksud 
pembicaraan yang berlebihan.  

Orang yang sangat memperhatikan suatu perkara, ia bisa 
menyebutkannya dengan ringkas dan bisa pula melebih-lebihkannya atau 
mengulang-ulanginya sekalipun sudah tercapai maksudnya dengan satu 
kalimat atau satu kali saja. Bila ia menyebutkannya dua kali berarti yang 
kedua itulah perkataan yang berlebihan, artinya lebih dari yang 
diperlukan.  

Sikap ini sangat tercela sekalipun tidak menjadi dosa dan tidak 
menimbulkan mudharat.14 

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pembicaraan apa saja yang 
tidak baik maka sikap diam lebih baik daripada mengucapkannya, kecuali 
diperlukan atau harus diucapkan. Rasulullah SAW bersabda: 

 َحْسَب اْمرِىٍء َما َبلَغَ َحاَجَتُه, إيَّاكُْم َوفُُضْولُ الْكَالَمِ

                                                      
13 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali, juz 3. Sedikit ada perubahan. 
14 Lihat: Ibid. 



 

Hadits-hadits Penuntun Akhlaq dan Keluarga _____________________________________________________  14

“Jauhi pembicaraan yang berlebihan. Cukuplah bagi seseorang 
dengan pembicaraan yang sudah memenuhi keperluannya.”  
(Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud RA) 

An Nakha’i berkata, “Manusia banyak yang binasa akibat berlebihan 
pada harta dan pembicaraan.” 

Sesungguhnya banyak berbicara dengan pembicaraan yang tidak perlu 
itu bisa menyebabkan hati menjadi keras, sebagaimana riwayat Tirmidzi 
dari Ibnu Umar RA secara marfu’: “Janganlah kalian banyak bicara selain 
zikir kepada Allah. Sesungguhnya banyak bicara selain zikir kepada Allah 
itu dapat menyebabkan hati menjadi keras. Sesungguhnya manusia yang 
paling jauh dari Allah itu adalah manusia yang memiliki hati yang keras.”15 

Umar RA berkata, “Siapa yang banyak bicara, banyak pula kelirunya. 
Siapa yang banyak kelirunya, banyak pula dosanya. Siapa yang banyak 
dosanya, ia orang pertama yang masuk neraka.” 

Muhammad Bin ‘Ajalan berkata, “Perkataan (yang baik-penerj) itu ada 
empat: menyebut nama Allah, membaca Al Qur’an, bertanya tentang ilmu 
pengetahuan lalu kau sampaikan atau berbicara pada perkara-perkara 
dunia yang berguna.” 

‘Atha Bin Abi Rabah berkata, “Orang sebelum kalian sangat tidak suka 
dengan pembicaraan yang berlebihan. Mereka menganggap pembicaraan 
yang berlebihan itu adalah selain kitab Allah SWT, sunah Rasulullah SAW, 
menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang melakukan yang munkar, 
atau kamu mengutarakan keperluanmu yang memang harus kamu 
utarakan. Apakah kalian tidak percaya bahwa sesungguhnya bagi kalian 
ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian, yang mulia di sisi 
Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan itu, seorang duduk di sebelah 
kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun  yang  
diucapkan oleh seseorang melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas 
yang selalu hadir. Tidakkah kalian malu bila buku catatan kalian dibuka 
dan ternyata sebagian besar isinya bukan perkara yang berarti atau 
berguna bagi agama dan bagi dunia.”16 

Salah seorang sahabat berkata, “Jika ada seorang laki-laki yang 
bertanya kepadaku dengan sebuah pertanyaan yang senangnya aku 
menjawab pertanyaan itu melebihi senangnya orang yang kehausan saat 
menemukan air, maka aku tidak akan menjawab pertanyaan itu, karena 
aku takut jawaban itu termasuk perkataan yang berlebihan.” 

Dari sini kita tahu bahwa perkataan yang berlebihan itu tidak terbatas, 
namun perkataan atau pembicaraan yang baik itu sudah dibatasi oleh Allah 
dalam firman-Nya:  

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 

                                                      
15 HR. Tirmidzi dalam Kitab Zuhud (4/607). Ia berkata, “Status hadits ini hasan gharib.” 
16 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali, juz 2. Sedikir ada perubahan. 
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memberi sedekah, berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di 
antara manusia.” (QS. An Nisâ’:114) 

Rasulullah SAW bersabda, “Beruntunglah bagi orang yang mampu 
menahan lisannya dari pembicaraan yang berlebihan dan menyedekahkan 
hartanya yang lebih.”17 

Coba perhatikan keadaan sekarang, kita lihat umat manusia malah 
membolak-balikkan ajaran Rasulullah. Mereka menahan harta yang lebih 
dan melepaskan lisan mereka untuk berbicara bebas tanpa batas. 

Dari Muthrif Bin Abdullah, bapaknya berkata, “Aku datang menemui 
Rasulullah SAW saat beliau berada bersama beberapa orang Bani Amir. 
Orang-orang Bani Amir itu berkata, “Kau adalah bapak kami, kau adalah 
tuan kami, kau adalah orang yang paling hebat dari kami, kau orang yang 
paling tinggi dari kami, kau adalah orang yang tampan, kau ini dan itu.” 
Maka Rasulullah SAW bersabda, “Silakan ucapkan apa yang ingin kalian 
ucapkan tapi jangan sampai syaitan memperdaya kalian.”18 

Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa lisan bila dilepaskan 
untuk memuji sekalipun dengan pujian yang benar, tetap dikhawatirkan 
akan terperdaya hingga terus menyebutkan hal-hal berlebihan yang sama 
sekali tidak perlu diucapkan. 

Hasan berkata19, “Hai anak Adam, telah dipersiapkan catatan amalmu 
dan telah diserahkan kepada dua malaikat yang mulia dan yang bertugas 
menulis segala perbuatanmu. Maka silakan lakukan apa yang kauinginkan, 
banyak atau sedikit.” 

Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman AS pernah mengutus salah satu jin 
untuk pergi ke suatu tempat dan memerintahkan beberapa jin yang lain 
untuk mengawasi apa saja yang jin pertama lakukan dalam perjalanannya 
juga meminta mereka untuk memberitahukannya kepada beliau.  

Pada suatu hari, mereka memberitahukan bahwa jin pertama lewat di 
sebuah pasar. Saat itu, ia mengangkat kepalanya ke langit kemudian 
memandang ke arah manusia sambil menggelengkan kepala. Nabi 
Sulaiman AS bertanya tentang hal itu kepada jin tersebut saat ia sudah 
kembali, ia menjawab, “Aku merasa takjub dengan para malaikat yang ada 
di atas kepala umat manusia, mereka sangat cepat mencatat dan aku 
merasa heran dengan manusia yang ada di bawah, mereka sangat cepat 
terjerumus.” 

Ibrahim At Taimi berkata, “Bila seorang mukmin ingin bicara, 
hendaknya ia merenung sejenak. Jika pembicaraan itu berguna silakan ia 

                                                      
17 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/111) dan Al Iraqi dalam Takhrîj-nya 

menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al Baghawi dan Ibnu Qani’ dalam Mu’jam As 
Shahâbah, juga oleh Baihaqi dari Rakb Al Mishri. Menurut Ibnu Abdil Barr, statusnya hadits ini adalah 
hasan. 

18 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihya’ (3/111) dan Al Iraqi dalam Takhrîj-nya 
menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad Dunya. 

19 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn (3/111). Sedikit ada perubahan. 
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bicara namun jika tidak, hendaknya ia tahan. Adapun orang fasik, 
sesungguhnya lisannya lepas bebas.” 

Hasan berkata, “Siapa yang banyak bicara, banyak pula dustanya. Siapa 
yang banyak hartanya banyak pula dosanya (lebih sering melakukan dosa-
penerj). Siapa yang buruk moralnya, sama saja ia telah mempersiapkan 
azab bagi dirinya sendiri.” 

‘Amr Bin Dinar berkata, “Ada seorang laki-laki yang berbicara di 
hadapan Rasulullah SAW dan berlebihan dalam pembicaraannya. Maka 
Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Berapakah pelindung lisanmu?” Ia 
menjawab, “Dua bibir dan gigi-gigiku.” Lalu Rasulullah SAW bersabda 
lagi, “Kenapa itu semua tidak dapat menahan perkataanmu?!”20 

Sebagian orang bijak berkata21, “Jika seseorang berada di sebuah majlis 
(pertemuan) lalu ia merasa senang bicara maka hendaklah ia menahan diri 
untuk bicara, namun jika ia merasa senang diam maka hendaklah ia 
bicara.” 

Abu Darda pernah melihat seorang perempuan yang lancang mulutnya 
(pembicaraannya), ia pun berkata, “Seandainya perempuan ini bisu maka 
itu lebih baik baginya.” 

Setelah kita membaca bersama perkataan-perkataan ulama dan 
beberapa hadits nabawi yang menganjurkan umat manusia untuk menjauh 
dari segala penyakit bicara berlebihan maka sebagai orang muslim 
seyogyanya mengambil manfaat dari ajaran nabawi ini dan dari perkataan-
perkataan ulama yang saleh serta orang-orang bijak agar berguna bagi diri 
sendiri dan masyarakat juga dapat menjaga komonitas kaum muslimin dari 
segala faktor keterbelakangan pemikiran, agama, ekonomi dan sosial. 

Demikianlah kejelekan pembicaraan yang berlebihan dan banyak 
bicara, juga sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan hal itu, 
serta penawarnya. 

3. Keras dalam Pertentangan 

Allah SWT berfirman,  

“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang 
kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada 
Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang 
paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di 
bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-
tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 
kebinasaan.” (QS. Al Baqarah:204-205) 

                                                      
20 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/111) dan Al Iraqi dalam Takhrîj-nya 

menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad Dunya secara mursal. Para perawi dalam 
sanadnya semuanya orang-orang tsiqah (terpercaya). 

21 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/112). 
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Yang tercela dalam hal pertentangan adalah jika pertentangkan itu batil 
atau tidak benar, hanya demi memuaskan nasfu amarah saja. Rasulullah 
SAW dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, sangat 
mencela tindakan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, 

 أْبَغُض الرَِّجالِ إلَى اللَّه األلَدُّ الَْخصُم

 “Orang yang paling dibenci Allah SWT adalah penantang yang 
keras.”22  

Ada beberapa hadits Rasulullah SAW lagi yang juga mengecam keras 
dan mencela tindakan ini, seperti:  

“Barang siapa yang bersikeras dalam pertentangan tanpa ilmu (tanpa 
dasar yang pasti) maka ia selalu berada dalam kemurkaan Allah 
sampai ia berhenti.”23 

Juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menurutnya 
berstatus gharib, dari Ibnu Abbas RA secara marfu’:  

“Cukup bagimu sebagai dosa bahwa kamu tetap bersikeras dalam 
pertentangan.” 

Secara lahir, hadits di atas menjelaskan bahwa pertentangan itu sangat 
tercela sekalipun untuk mengambil haknya sendiri.  

Dalam Al Adzkâr, An Nawawi berkata, “Jika kamu berkata bahwa 
manusia tidak mungkin meninggalkan pertentangan demi mendapatkan 
haknya maka jawabnya adalah seperti jawaban Al Ghazali bahwa 
pertentangan yang tercela dalam hadits itu berarti hanya bagi orang yang 
berdebat demi yang batil dan tanpa ilmu.  

Termasuk pertentangan yang tercela juga adalah orang yang menuntut 
hak tapi lebih dari yang diperlukan, yakni semata-mata untuk menciptakan 
pertentangan dan dusta dengan tujuan menyakiti lawannya, begitu juga 
orang yang menimbulkan pertentangan semata-mata hanya untuk 
mengalahkan lawannya dan menjatuhkannya. Juga seperti orang yang 
mencampur pertentangan dengan kata-kata kotor yang menyakitkan 
padahal sebenarnya kata-kata itu tidak diperlukan untuk mendapatkan 
tujuannya. Inilah yang tercela. 

Lain halnya dengan orang yang terzalim yang berusaha memenangkan 
alasannya dengan cara-cara legal (syar’i) tanpa bermaksud bersikeras dan 
bersikap keterlaluan, juga tanpa bermaksud menyakiti. Tindakan seperti ini 

                                                      
22 HR. Bukhari dalam Kitab Hukum, bab: (32) Penentang yang keras, nomor 7188 (13/180) dan 

dalam Kitab Adab, bab: (69) Firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian 
kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang benar”, nomor 6094 (10/507). HR. Muslim dalam 
Kitab Ilmu Pengetahuan, bab: (2) Seputar penentang yang keras, nomor 2668 (4/2054). HR. Nasa’i 
dalam Kitab Peradilan, bab: (34) Penentang yang keras. HR. Ahmad dalam Musnad-nya (6/55-63-205).  

23 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/115) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-
nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad Dunya dan Al Ashfihani dalam At Targhîb wa At 
Tarhîb. 
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tidak tercela juga tidak haram. Akan tetapi lebih baik dihindari sedapat 
mungkin, sebab menahan lisan dalam pertentangan agar tetap lurus sangat 
sulit sekali. Pertentangan juga dapat membakar hati dan mengobarkan 
amarah. Bila amarah sudah berkobar, ia akan lupa dengan apa yang 
dipertentangkan dan yang tertinggal hanya sifat dengki, hingga masing-
masing pihak hanya akan merasa puas bila sudah dapat menyakiti pihak 
lain dan mengucapkan kata-kata yang merendahkan harga dirinya. 

Siapa yang memulai pertentangan maka sama saja ia menghadapkan 
dirinya kepada segala yang larangan, paling tidak benaknya akan selalu 
berbisik hingga dalam shalat sekalipun, berbisik bagaimana cara 
mengalahkan lawannya. 

Pertentangan pintu segala kejahatan. Oleh karena itu, seyogyanya pintu 
itu tidak dibuka kecuali saat terpaksa. Ketika situasi terpaksa itu, 
seyogyanya ia memelihara lisannya dan hatinya dari segala keburukan 
yang ada dalam pertentangan yang sulit sekali untuk dihindari. 

Jika anda bertanya, “Bagaimana cara menghentikan pertentangan 
antara dua orang muslim?” 

Jawab: Dalam sebuah hadits, riwayat dari Abu Ayyub RA, Rasulullah 
SAW bersabda, “Tidak boleh bagi seorang muslim bermusuhan dengan 
saudaranya lebih dari tiga hari; saat keduanya bertemu, yang satu 
berpaling ke arah kanan dan yang satu lagi berpaling ke arah kiri. Paling 
baik di antara mereka berdua adalah yang mendahului mengucap 
salam.”24 

Orang mukmin dengan saudaranya yang mukmin itu harus saling 
sayang menyayangi, kasih mengasihi dan cinta mencintai, tidak mengenal 
permusuhan, benci dan pertentangan, sebab semua itu menimbulkan 
perpecahan dan mencabik-cabik persatuan. Oleh karena itu, Rasulullah 
SAW melarang seluruh umat manusia, memusuhi saudaranya (manusia 
lainnya) lebih dari tiga hari tiga malam. Bila bertemu, yang satu berbelok 
ke sana dan yang satu lagi berbelok ke sini, saling memalingkan muka dan 
tidak mengucap atau membalas salam. 

Hadits di atas menunjukkan kebolehan bermusuhan selama tiga hari, 
sebagai keringanan bagi umat manusia dan sebagai rahmat bagi mereka, 
sebab sebagaimana diketahui bahwa permusuhan itu akibat dari amarah 
dan kebencian yang ada dalam diri umat manusia. Sifat amarah ini 
merupakan kejolak hati dan kekerasan yang sangat sulit dibendung di detik 
awal merasakannya. Maka tindakan itu dimaafkan dan dibolehkan 
memusuhi saudaranya seagama selama tiga hari agar perasaan itu hilang.  

                                                      
24 HR. Bukhari dalam Kitab Adab, bab: (26) Hijrah (10/492, Fathul Bâri). HR. Muslim dalam Kitab 

Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab, bab: Haram bermusuhan lebih dari tiga hari tanpa ada alasan 
yang bisa diterima (4/1984). HR. Abu Daud dalam Kitab Adab, bab: Barang siapa yang memusuhi 
saudaranya sesama muslim.. (4/278-279). HR. Tirmidzi dalam Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, 
bab: Riwayat seputar tidak boleh memusuhi seorang muslim, (4/327). HR. Ahmad dalam Musnad-nya 
(1/176-173), (3/110-165), (4/20) dan (5/416-421). 
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Hari pertama, amarahnya tenang, hari kedua ia mencoba 
mengintrospeksi diri dan hari ketiga ia minta maaf. Jika lebih dari itu, 
berarti ia telah memutuskan tali silaturrahmi atau memutuskan hak-hak 
persaudaraan sesama muslim.  

Rasulullah SAW menafsirkan kata-kata beliau “memusuhi” dengan 
sabda beliau:  

“Saat keduanya bertemu, yang satu berpaling ke arah kanan dan 
yang satu lagi berpaling ke arah kiri”, sebab itulah yang sering 
terjadi pada sikap dua orang yang bermusuhan saat mereka bertemu. 

Hadits ini juga mengandung petunjuk bahwa berakhir status 
permusuhan dengan menjawab salam. Ini pendapat jumhur ulama, 
termasuk Malik dan Syafi’i. 

Ahmad dan Ibnu Qayyim berkata, “Jika yang membuatnya marah itu 
tidak mau bicara (sikap diam), maka tidak cukup dengan mengucap salam 
saja, akan tetapi mereka harus kembali kepada keadaan mereka semula.”  

Sedangkan jika lebih dari tiga hari, Ibnu Abdil Barr berkata, “Para 
ulama sepakat membolehkan memusuhi lebih dari tiga hari, jika 
perdamaiannya akan berakibat buruk bagi agama orang yang dimusuhinya 
atau mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri atau dunianya. 
Barangkali permusuhan itu lebih baik daripada berteman tapi 
menyakitkan.  

Hal di atas pernah terjadi pada orang-orang saleh duhulu: para sahabat 
dan para tabiin. Malah Allah SWT pernah memerintahkan Rasul-Nya untuk 
bersabar dan meninggalkan mereka secara baik, seperti dalam firman-Nya, 
“Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah umat 
beliau dengan cara yang baik.” (QS. Al Muzammil:10) 

Rasulullah SAW pernah menjauhi Ka’ab Bin malik dan dua sahabat 
beliau selama 50 hari, ketika mereka tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa 
alasan yang jelas. Beliau juga memerintahkan kepada para sahabat beliau 
untuk menjauhi mereka, sampai mereka merasa bumi sudah terasa sempit 
dan mereka merasa diasingkan. Ketika itu, mereka pun kembali dan 
meminta pengampunan kepada Allah. 

Rasulullah SAW juga pernah menjauhi istri-istri beliau selama satu 
bulan. 

Di sini kami akan menceritakan kisah sikap Aisyah RA terhadap 
keponakannya yang bernama Abdullah Bin Zubair. Kami sebutkan di sini 
karena kisah ini mengandung pelajaran yang amat berharga. 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah RA bahwa Abdullah Bin Zubair 
pernah berkomentar tentang jual beli atau pemberian yang dilakukan oleh 
Aisyah RA. Katanya, “Demi Allah, Aisyah harus menghentikannya atau aku 
akan mengkarantinanya.”  

Kata-kata itu sampai ke telinga Aisyah RA dan dengan sedikit 
keheranan ia berkata, “Benarkan Abdullah mengucapkan katak-kata 
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seperti itu?” Orang-orang yang ada bersamanya menjawab, “Benar.” Lalu 
Aisyah berkata lagi, “Aku berjanji kepada Allah (bernazar) bahwa aku tidak 
akan berbicara dengan Ibnu Zubair selama-lamanya.” 

Karena sudah terlalu lama Aisyah tidak berbicara dengannya, Ibnu 
Zubair pun meminta belas kasihnya, namun Aisyah menjawab lewat orang 
utusannya, “Tidak, aku tidak akan pernah berbelas kasih kepadanya dan 
tidak akan pernah membatalkan janjiku.” 

Ketika Ibnu Zubair tidak sanggup lagi menahan sikap ini, ia pun 
bercerita kepada Masurah Bin Makhzum dan Abdurrahman Bin Al Aswad 
Bin Abdu Yafuts, keduanya dari Bani Zahrah. Ibnu Zubair berkata kepada 
mereka, “Aku memohon kepada kalian, apakah kalian bisa 
mempertemukan aku dengan bibiku, sebab sudah lama ia tidak mau 
berbicara denganku, padahal hal itu tidak boleh ia lakukan!”  

Setelah mereka bersedia membantu Abdullah Bin Zubair, mereka 
mendatangi rumah Aisyah RA lalu meminta izin untuk bertemu dengannya. 
Mereka mengucap salam, “Salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah 
untukmu, apakah kami boleh masuk?” Aisyah RA menjawab, “Silakan 
masuk.”  

Mereka berkata lagi, “Kami semua?” Aisyah RA menjawab, “Iya, kalian 
semua.” Aisyah tidak tahu bahwa mereka bersama dengan Ibnu Zubair.  

Ketika mereka masuk, Ibnu Zubair pun ikut masuk dan langsung 
memeluk Aisyah RA. Ia memohon sambil menangis sedangkan Masurah 
dan Abdurrahman juga ikut memohon agar Aisyah RA mau berbicara 
dengan Ibnu Zubair. Mereka juga mengingatkan bahwa Rasulullah SAW 
melarang menjauhi orang Islam dan tindakan itu tidak boleh dilakukan 
lebih dari tiga hari. 

Ketika mereka sudah banyak memohon dan mengingatkan akan 
keutamaan silaturrahmi, memaafkan dan menahan amarah, tiba-tiba 
Aisyah RA menangis dan berkata, “Aku sudah berjanji, dan kalian tahu 
bahwa janji itu sangat berat.” 

Tapi Masurah dan Abdurrahman terus membujuknya juga 
mengingatkannya. Akhirnya Aisyah RA mau berbicara dengan Ibnu Zubair 
dan ia memerdekakan 40 budak sebagai tebusan janjinya. 

Aisyah RA sering teringat dengan kejadian itu dan saat itupun ia 
menangis tersedu-sedu hingga membasahi cadarnya. 

Kisah ini sedikit menimbulkan polemik di antara para ulama, tepatnya 
seputar: 

Nazar Aisyah RA merupakan nazar maksiat yang hukumnya tidak sah 
(yakni tidak dianggap sebuah nazar). 

Tidak sepantasnya seorang Ummul Mukminin melakukan tindakan 
yang haram itu. 

Jawab (klarifikasi):  
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Aisyah RA berpendapat bahwa Ibnu Zubair telah melakukan perkara 
yang amat besar akibat perkataannya: “Aku akan mengarantinanya”, sebab 
itu sama saja dengan merendahkan martabatnya sebagai Ummul 
Mukmimin dan bibinya, yakni saudari dari ibunya. Aisyah RA melihat 
bahwa apa yang diucapkan oleh Ibnu Zubair itu merupakan jenis 
kedurhakaan. Maka, ia yakin bahwa balasan untuk itu adalah tidak 
berbicara dengannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 
terhadap Ka’ab Bin Malik dan dua sahabat beliau yang lainnya, sebagai 
sanksi atas kedurhakaan mereka karena tidak ikut dalam perang Tabuk 
tanpa alasan yang jelas. 

Sikap Aisyah RA tersebut dikiyaskan dengan sikap Rasulullah SAW ini. 
Ia menganggap bahwa menjauhinya termasuk tindakan menjauhi yang 
dibolehkan. Maka ia pun bernazar dan ketika ia membatalkannya ia pun 
menebusnya. 

Dari hadits di atas nampak pula bagi kita, begitu bagusnya moral dan 
tingginya adab mereka terhadap Ummul Mukminin, bagaimana usaha 
keras mereka untuk mendapatkan keridhaan dari Ummul Mukminin dan 
usaha keras Ummul Mukminin dalam menunaikan janjinya, bagaimana 
Ummul Mukminin menangisi apa yang telah ia lakukan serta  bagaimana 
ia memerdekakan 40 budak demi menebus janjinya dan tetap menangis 
menyesali perbuatannya. 

Demikianlah seharusnya sikap kita terhadap ajaran-ajaran agama dan 
penghormatan kita terhadap para ummul mukminin. 

Setiap muslim wajib menjauhkan diri dari pertentangan sebab 
pertentangan itu bisa membuat hati sakit, kehidupan terganggu, amarah 
berkobar, dada terasa terbakar dan kebaikan tambah berkurang. 

Sebagian ulama berkata25, “Jauhilah pertentangan, sebab pertentangan 
itu dapat merusak agama.” Ada perkataan ulama lagi, “Orang yang wara’ 
(orang yang menjaga diri dari hal-hal syubhat-penerj) tidak pernah 
bertengkar dalam masalah agama.” 

Ibnu Qutaibah berkata, “Suatu hari, Bisyr Bin Abdullah Bin Abi Bakrah 
lewat di hadapanku. Ia berkata, “Kenapa kamu duduk di sini?” Aku 
menjawab, “Aku bertengkar dengan sepupuku.” Ia berkata lagi, 
“Sesungguhnya bapakmu pernah memberikan sebuah jasa kepadaku, 
sekarang aku ingin membalas jasa itu kepadamu dengan sebuah nasehat. 
Demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih merusak agama, 
lebih mengurangi kesopanan, lebih menyia-nyiakan kelezatan dan lebih 
menyibukkan hati daripada pertengkaran.”  

Tak berapa lama, aku bertemu dengan sepupuku, aku pun berdiri dan 
hendak pergi, tapi ia berkata, “Kenapa?” Aku menjawab, “Aku tidak ingin 
bertengkar denganmu.” Ia berkata, “Kamu tahu akulah yang benar, 
bukan?!” Aku menjawab, “Bukan itu, tapi aku menghormati diriku untuk 

                                                      
25 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/116). 
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tidak bertengkar.” Mendengar itu, ia pun berkata, “Kalau begitu, aku tidak 
mau mengambil sesuatu milikmu.” 

Dalam beberapa buku beraliran syafi’iyah disebutkan, bahwa kesaksian 
orang yang suka bertengkar itu tidak bisa diterima sebab pertengkaran itu 
mengurangi kesopanan, bukan karena kemaksiatan. 

Seyogyanya bagi orang Islam untuk tidak membuka pintu pertengkaran 
kecuali terpaksa, dan ketika terpaksa ini hendaknya ia menjaga lisan dan 
hatinya dari akibat pertengkaran tersebut. 

Rasulullah SAW bersabda,  

“Kalian dapat menggapai surga dengan perkataan yang baik dan 
memberi makan.”26  

Allah SWT berfirman,  

“Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia.” (QS. Al 
Baqarah:83) 

Ibnu Abbas berkata, “Siapa saja dari makhluk Allah yang memberi 
salam kepadamu maka jawablah salam itu, sekalipun orang itu majusi. 
Sesungguhnya Allah SWT berfirman,  

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, 
maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari 
padanya atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).” 
(QS. An Nisâ:86) 

Ibnu Abbas RA juga berkata, “Seandainya Fir’aun berkata kepadaku 
dengan perkataan yang baik, pasti aku akan membalasnya dengan 
perkataan yang baik pula.” 

Anas RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya di dalam 
surga ada beberapa kamar yang luarnya dapat dilihat dari dalam dan 
dalamnya dapat dilihat dari luar. Kamar-kamar itu dipersiapkan oleh Allah 
untuk orang yang memberi makan dan melembutkan perkataan.”27 

Diriwayatkan bahwa ada seekor babi lewat di hadapan Nabi Isa AS, saat 
itu beliau berkata, “Lewatlah kamu dengan selamat.” Ada yang berkata 
kepada beliau, “Hai ruh Allah, engkau berkata kepada babi seperti itu?!” 
Beliau menjawab, “Aku tidak ingin membiasakan lisanku mengucap kata-
kata yang buruk.” 

                                                      
26 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/116) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takharîj-

nya bahwa hadist ini diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari Jabir. Dalam susunan perawi hadits ini ada 
orang yang tidak kukenal, tapi Ath Thabari juga ada meriwayatkan hadits ini dari Hani Abi Syuraih 
dengan sanad yang baik: “Pasti masuk surga orang yang memberi makan dan membaguskan 
perkataan.” 

27 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/116) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-
nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. 
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Rasulullah SAW bersabda, “Kalimat yang baik itu sedekah.”28 Beliau 
juga bersabda, “Hindarilah api neraka sekalipun dengan sebelah biji 
kurma, tapi jika tidak bisa juga maka dengan kalimat yang baik.”29 

Umar RA berkata, “Perbuatan baik itu sesuatu yang mudah, bisa dengan 
wajah yang manis dan ucapan yang lembut.” 

Sebagian orang bijak berkata, “Ucapan yang lembut dapat membasuh 
kotoran yang melekat di anggota tubuh.” 

4. Bersikap Jahat Saat Berdebat 

Abdullah Bin Amr berkata, “Rasulullah SAW bersabda,  

“Ada empat hal yang bila ada pada seseorang maka ia termasuk 
orang munafik tulen. Tapi siapa yang ada padanya satu hal saja 
berarti ia mempunyai satu sifat orang munafik, hingga ia 
membuangnya. Yakni: bila diberi amanah ia khianat, bila bicara ia 
berdusta, bila berjanji ia mengingkari dan bila berdebat ia bersikap 
jahat.”30 

Hadits di atas mengandung dalil bahwa siapa yang pada dirinya ada 
satu sifat dari empat sifat tersebut maka ia sudah memiliki satu sifat 
munafik dan jika empat sifat itu ada pada dirinya maka ia telah sempurna 
menjadi orang munafik, sekalipun membenarkan dengan semua syariat 
Islam. 

Jika anda bertanya, “Apa maksud dari bersikap jahat dalam sabda 
Rasulullah SAW: “Bila berdebat ia bersikap jahat?” 

Jawab: Sikap jahat artinya tidak berhenti bila kebenaran sudah jelas 
diketahui dan ini merupakan dosa besar yang juga dapat membawa 
kerusakan amat besar. 

Seorang yang bersikap jahat dalam pertengkaran atau perdebatan akan 
mengingkari hak lawannya, menghalalkan hartanya dan harga dirinya. Ia 
akan menempuh segala cara untuk menjatuhkan lawannya sekalipun 
dengan mengeluarkan biaya besar, bahkan sekalipun kewajiban-
kewajibannya terbengkalai. Sikap jahat dalam pertengkaran atau 
perdebatan adalah penyakit yang sangat ganas. Ia mampu menghancurkan 
moral. 

Ada sedikit perbedaan ulama dalam pengertian hadits di atas, 
berdasarkan kenyataan bahwa pada diri seorang mukmin yang jujur dan 
selalu menegakkan syariat agama pun terkadang ada sifat-sifat demikian.  

                                                      
28 HR. Muslim dari Abu Hurairah. 
29 Muttafaq ‘Alaih dari Adiy Bin Hatim. 
30 HR. Bukhari dalam Kitab Iman, bab: Tanda orang munafik (1/89). HR. Muslim dalam Kitab 

Iman, bab: Menjelaskan sifat orang munafik (1/78). HR. Tirmidzi dalam Kitab Iman, bab: Riwayat 
tentang tanda orang munafik (5/19-20). 



 

Hadits-hadits Penuntun Akhlaq dan Keluarga _____________________________________________________  24

Oleh karena itu, para ulama sedikit berbeda pendapat dalam hal 
pengertiannya. An Nawawi berkata, “Para muhaqqiq berkata, ‘Sebagian 
besar ulama –ini pendapat yang benar dan lebih baik- berpendapat bahwa 
sifat-sifat itu adalah sifat-sifat orang munafik. Maka jika salah satu orang 
yang jujur mempunyai satu dari sifat-sifat itu maka ia diserupakan dengan 
orang munafik. Dengan demikian, sebutan munafik di dalam hadits hanya 
sebagai majaz (pinjaman). Maka kemunafikan pada orang yang berbicara 
tapi berdusta, berjanji tapi mengingkari, diberi amanah tapi khianat atau 
berdebat tapi bersikap jahat itu bukan karena ia seorang munafik dalam 
Islam.  

Ada lagi pendapat lain bahwa sabda itu ditujukan kepada orang-orang 
munafik yang ada di masa Rasulullah SAW. Mereka mengucapkan 
keimanan namun ternyata dusta, diberi amanah namun mereka berkhianat, 
berjanji untuk menolong agama namun ternyata mereka mengingkari dan 
bersikap jahat dalam perdebatan mereka. Ini pendapat Sa’id Bin Jubair, 
Atha Bin Abi Rabbah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. 

Al Khatthabi berkata, “Makna umum hadits di atas adalah larangan 
bagi orang muslim membiasakan diri bersikap demikian yang ditakutkan 
akan membawanya menjadi orang munafik tulen. Oleh karena itu, hadits 
ini merupakan hadits larangan bersikap seperti sikap-sikap di atas yang 
bisa membawa pelakunya kepada kemunafikan hakiki. 

5. Kesaksian Palsu 

Allah SWT berfirman,  

“Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.” (QS. Al Hajj:30) 

Allah SWT juga berfirman prihal sifat hamba-Nya,  

“Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu.” (QS. Al 
Furqân:72)  

Abi Bakrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

اإلْشَراُك بِاِهللا َو : قال. َبلَى َياَرُسْولُ اهللا:  قالوا-ثالثا–ألَاأَنبِّئُكُْم بِأكَُبرِ الكََبائر 
أال َوقَْولُ الزُّْورِ فََماَزالَ ُيكَرُِّرَها : فقال, وجلس وكان مّتكئا, ُعقُْوُق الَوالَدْينِ

  . لَْيَتُه َسكََت: َحتَّى قُلَْنا
 “Maukah kalian aku beri tahu dosa besar yang paling besar –tiga 
kali diucapkan-. Para sahabat menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” 
Beliau bersabda, “Menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua”, 
-lalu beliau duduk yang sebelumnya beliau bersandar dan bersabda:- 
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“Dan kesaksian palsu.” Kata-kata itu beliau ulangi berkali-kali, 
sampai-sampai kami bergumam, “Semoga beliau berhenti.”31 

Ats Tsa’labi berkata, “ِالزُّْور artinya membaguskan sesuatu dan 
menyebutkannya berbeda dengan aslinya. Dengan kata lain, 
menyembunyikan kebatilan dengan sesuatu hingga dianggap benar. 
Rasulullah SAW menjadikan kesaksian palsu ini setara dan menyamai 
dengan menyekutukan Allah.” 

An Nawawi berkata, “Persamaan ini tidak serta merta diartikan begitu, 
sebab syirik atau menyekutukan Allah jelas dosa terbesar, begitu juga 
dengan membunuh. Oleh karena itu sikap penekanan beliau tersebut harus 
ditakwilkan. Yakni, kerusakan atau kejahatan yang ditimbulkan kesaksian 
palsu lebih besar dari dua dosa besar sebelumnya, bahkan lebih besar dari 
zina dan mencuri. 

Rasulullah SAW lebih menekankan kesaksian palsu ini dalam 
pemberitahuan beliau, dengan bersikap duduk yang sebelumnya beliau 
hanya bersandar dan dengan huruf tanbih (huruf peringatan) juga 
mengulang-ulangi pemberitahuan, sebab perkataan dusta dan kesaksian 
palsu lebih mudah diucapkan di lisan, sebab perkataan dusta dan kesaksian 
palsu mengandung banyak perasaan jahat berupa kebencian, kedengkian 
dan lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya perhatian lebih yang 
berbeda dengan perhatian terhadap syirik yang bahayanya hanya menimpa 
pelakunya saja. Lain halnya dengan kesaksian palsu yang bahayanya juga 
akan menimpa orang yang dituduh.  

Kesaksian palsu adalah ucapan yang menjauhi kebenaran, bertentangan 
dengan kebenaran, membanamkan wajah kebenaran, dan berusaha 
menyesatkan.  

Hal ini bisa menimbulkan beberapa perkara yang amat berbahaya dan 
tindakan zalim terhadap hak-hak moral dan hak-hak finansial. Islam 
sangat mengecam kepalsuan sebab Islam adalah agama yang benar, agama 
yang lurus, agama keadilan, transparan dan jelas dalam segala bidang dan 
secara universal, sebab Islam untuk seluruh umat manusia. 

Jika anda bertanya, “Apa faktor pendorong kesaksian palsu itu?” 

Jawab: Faktor pendorong kesaksian palsu itu adalah penyakit jiwa 
berbahaya yang mengakar dalam diri pelakunya, seperti dengki terhadap 
manusia, iri terhadap orang yang mendapat nikmat, tamak terhadap harta 
dan pangkat.  

Itu semua tidak cocok dengan jiwa mukmin yang dibersihkan oleh 
Allah dengan akidah, diberi petunjuk dengan ajaran-ajaran Islam dan 
dijelaskan untuk menjalani jalan kebaikan serta keadilan. 

                                                      
31 HR. Bukhari dalam Kitab Kesaksian, bab: Riwayat tentang kesaksian palsu (5/261). HR. Muslim 

dalam Kitab Iman, bab: Menjelaskan dosa-dosa besar dan yang paling besar (1/91). HR. Tirmidzi dalam 
Kitab Kesaksian, bab: Riwayat tentang kesaksian palsu (4/548). 
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Jika anda bertanya, “Apakah perkataan dusta hanya berarti kesaksian 
palsu saja?” 

Jawab: Perkataan dusta tidak hanya berarti kesaksian palsu saja, akan 
tetapi juga berarti menjauhi kebenaran dalam perkataan, menjauhi 
kebenaran dalam akidah, menjauhi kebenaran dalam kesaksian dan 
menjauhi jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Al Qur’an. 

Di antara sifat orang yang beriman dan jujur ialah menjauhi segala 
bentuk kepalsuan. Mereka tidak berkata kecuali yang benar, tidak 
memerintah kecuali dengan yang benar, mendukung yang benar dan 
memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dalam segala sisi 
kehidupan. 

Orang yang melakukan pemalsuan atau kebohongan sama saja 
menghilangkan kepercayaan masyarakat padanya dan menjatuhkan harga 
dirinya sendiri, maka perkataannya tidak akan dibenarkan lagi. Ia tidak 
bisa menjadi orang yang tsiqah (terpercaya) dalam menyampaikan ajaran 
agama  dan meriwayatkan hadits-hadits Rasulullah SAW serta tidak bisa 
menjadi orang yang terpercaya dalam persaksian. 

Sangat ironis sekali, banyak di antara kita yang mau menjadi saksi palsu 
hanya karena teman atau karena menerima suap. Mereka sama saja dengan 
orang yang menghancurkan dan mengotori harga diri mereka sendiri. 
Keimanan tidak akan pernah datang ke dalam hati mereka. Mereka adalah 
teman-teman orang musyrik dan rekan-rekan syaitan. 

Orang yang bersaksi dengan kesaksian palsu sama dengan 
mencelakakan dirinya sendiri, sebab ia menjual akhiratnya dengan dunia. 
Ia juga berbuat jahat kepada orang yang didukungnya dengan 
membantunya dalam berbuat zalim, berbuat jahat kepada orang yang 
dituduh dengan merampas haknya, berbuat jahat kepada qadhi/hakim 
dengan menyesatkannya dalam memutuskan keputusan dan berbuat jahat 
kepada masyarakat dengan mengguncang hak-hak mereka.  

Oleh karena itu kesakian palsu ini termasuk dosa-dosa besar yang 
paling besar dan termasuk penyakit lisan terbesar. 

6. Kata-kata Bohong 

Allah SWT berfirman,  

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya.” (QS. Al Isrâ’:36)  

Fimran Allah SWT juga,  

“Tiada suatu  ucapanpun  yang  diucapkannya  melainkan  ada  di  
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qâf:18)  

Firman Allah SWT juga,  
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“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah 
orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka 
itulah orang-orang pendusta.” (QS. An Nahj:105)  

Firman Allah SWT juga,  

“Bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.” (QS. Al 
Baqarah:10)  

Firman Allah SWT juga,  

“Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi 
banyak berdosa.” (QS. Al Jâtsiyah:7) 

Dari Ibnu Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya kalian 
berkata jujur, sebab kejujuran dapat membawa kepada kebaikan dan 
kebaikan dapat membawa ke dalam surga. Bila seseorang berkata jujur dan 
selalu menjaga kejujuran, ia pasti akan ditulis di sisi Allah sebagai shiddiq 
(orang jujur). Hendaknya kalian juga menghindari berkata bohong, sebab 
kebohongan dapat membawa kepada kejahatan dan kejahatan dapat 
membawa kalian masuk ke dalam neraka. Bila seseorang berbohong dan 
selalu melakukan kebohongan, ia pasti akan ditulis di sisi Allah sebagai 
pembohong.”32 

Perkataan yang jujur adalah perkataan yang sesuai dengan kenyataan, 
sedangkan perkataan bohong adalah perkataan yang tidak sesuai dengan 
kenyataan. Inilah hakikat jujur dan bohong menurut jumhur ulama. 

Jujur merupakan sifat mulia yang dapat meninggikan kedudukan 
pelakunya di sisi manusia. Ia menjadi orang terpercaya bagi mereka, 
perkataannya disenangi juga disukai oleh mereka. Oleh karena itu 
Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sebagaimana yang 
diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi,  

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar.” (QS. At 
Taubah:119) 

Allah SWT juga menyanjung kejujuran ini dalam firman-Nya tentang 
Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya’qub AS, seperti:  

“Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami 
dan Kami jadikan pada mereka buah tutur yang baik (jujur) lagi 
tinggi.” (QS. Maryam:50) 

Allah SWT juga memuji Nabi Ismail AS atas kejujurannya, seperti dalam 
firman-Nya,  

                                                      
32 HR. Muslim dalam Kitab Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab, bab: (29) Jeleknya kebohongan, 

bagusnya kejujuran dan keutamaannya (4/2012-2013). HR. Abu Daud dalam Kitab Adab, bab: 
Ancaman keras berbohong (4/297). HR. Tirmidzi dalam Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: 
Riwayat tentang kejujuran dan kebohongan (4/347). HR. Ibnu Majah dalam Mukadimah, bab: (7) 
Menghindari bid’ah dan pertengkaran (1/18). HR. Imam Alik dalam Al Muwaththa’, Kitab Perkataan, 
bab: (7) Riwayat tentang kejujuran dan kebohongan (2/989). HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya 
(1/3,5,7,8,384,432) 
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“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail 
(yang tersebut) di dalam Al Qur’an. Sesungguhnya ia adalah seorang 
yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul juga nabi.” (QS. 
Maryam: 54) 

Juga memuji Nabi Idris AS dalam firman-Nya, 

“Dan  ceritakanlah  (hai Muhammad kepada  mereka, kisah) Idris 
(yang tersebut) di dalam Al Qur’an. Sesungguhnya ia adalah seorang 
yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan Kami telah 
mengangkatnya ke martabat yang tinggi.” (QS. Maryam:56-57) 

Dalam hadits di atas, ada suatu isyarat bahwa siapa yang selalu 
memperhatikan kejujuran dalam perkataannya maka kejujuran itu akan 
menjadi sifatnya. Sebaliknya, siapa yang sengaja berbohong dan selalu 
melakukan kebohongan maka kebohongan itu juga akan menjadi sifatnya. 
Sesungguhnya dengan membiasakan akan timbul sifat baik atau jahat. 

Hadits di atas merupakan bukti besarnya kedudukan jujur dan 
kejujuran itu akan membawa pelakunya sampai ke dalam surga, juga 
merupakan bukti buruknya kebohongan dan kebohongan itu akan 
membawa pelakunya sampai ke dalam api neraka, di samping kehinaan 
yang didapatkannya di dalam dunia. 

Orang yang jujur, pembicaraannya selalu diterima di sisi manusia, 
kesaksiannya selalu diterima di sisi hakim, di samping pembicaraannya 
disukai dan disenangi. Lain halnya dengan orang yang suka berbohong. 

Bohong termasuk salah satu dosa yang paling buruk dan aib yang 
paling hina, serta termasuk salah satu pintu kemunafikan. 

Hasan berkata, “Termasuk juga sikap munafik adalah apa yang 
tersembunyi tidak sama dengan yang nampak, perkataan tidak sama 
dengan amal perbuatan, yang masuk tidak sama dengan yang keluar. 
Sesungguhnya dasar kemunafikan itu adalah kebohongan. Rasulullah SAW 
bersabda, “Termasuk tindakan khianat besar bahwa kamu berbicara 
dengan saudaramu dengan pembicaraan yang ia membanarkanmu padahal 
kamu berbohong kepadanya.”33 

Dari Abdullah Bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, 

“Ada empat hal yang bila ada pada seseorang maka ia termasuk 
orang munafik tulen. Tapi siapa yang ada padanya satu hal saja 
berarti ia mempunyai satu sifat orang munafik, hingga ia 
membuangnya. Yakni: bila diberi amanah ia khianat, bila bicara ia 
berdusta.” 

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,  

                                                      
33 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/131) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-

nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al Âdâb Al Mufrad juga oleh Abu Daud dari 
Sufyan Bin Usaid. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thabari dari An Nawas Bin Sam’an dengan 
sanad yang baik. 
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“Tanda orang munafik itu ada tiga: bila berkata ia berbohong, bila 
berjanji ia mengingkari dan bila diberi amanah ia khianat.”34 

Penyebutan tiga tanda pada hadits di atas bukan bertujuan membatasi 
tanda-tanda orang munafik pada tiga tanda itu saja, sebab tanda orang 
munafik itu banyak sekali seperti berlaku jahat dalam pertengkaran. Akan 
tetapi tujuan dari penyebutan itu adalah untuk memberikan perhatian lebih 
kepada dasar-dasar sifat munafik itu yang menjadi lawan tiga hal dasar 
beragama, yakni perkataan, amal perbuatan dan niat.  

Dengan demikian, rusaknya perkataan diperingatkan dengan 
kebohongan, rusaknya amal perbuatan diperingatkan dengan 
pengkhianatan dan rusaknya niat diperingatkan dengan pengingkaran. 
Pengingkaran yang paling jahat adalah mengingkari atau tidak melakukan 
tekad hati yang diiringi dengan janji. 

Rasulullah SAW bersabda sembari memperingatkan akan perkataan 
bohong,  

“Celaka bagi orang yang berkata-kata tapi ia berbohong dengan 
tujuan membuat orang lain tertawa. Celaka baginya dan celaka 
baginya.”35 

Rasulullah SAW bersabda juga, 

“Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan 
mereka atau hanya memandang mereka juga tidak akan 
membersihkan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang 
amat pedih. Yaitu: orang tua yang berzina, penguasa pembohong dan 
orang miskin yang sombong.”36 

Ibnu Umar RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

‘Sesungguhnya bila seorang hamba berbohong maka malaikat akan 
menjauh darinya sejauh satu mil, karena bau busuk yang 
ditimbulkannya.’”37 

Anas RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda,  

‘Kalian lakukan enam perkara, pasti aku akan menyambut kalian di 
dalam surga.’ Para sahabat bertanya, ‘Apa itu?’ Rasulullah SAW 
menjawab, ‘Bila kalian berbicara maka jangan berbohong, bila kalian 
berjanji maka jangan mengingkari, bila kalian diberi amanah maka 

                                                      
34 HR. Bukhari dalam Kitab Iman, bab: Hubungan kemunafikan (1/89). HR. Muslim dalam Kitab 

Iman, bab: Penjelasan seputar sifat orang munafik (1/78). HR. Tirmidzi dalam Kitab Iman, bab: Riwayat 
tentang tanda orang munafik (5/19). HR. Nasa’i dalam Kitab Iman, bab: Tanda orang munafik (8/117).  

35 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/131) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-
nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yang menurutnya berstatus hasan, juga 
diriwayatkan oleh Nasa’i dari Bahz Bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya. 

36 HR. Muslim. 
37 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/132) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-

nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menurutnya berstatus hasan gharib. 
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jangan dikhianati, tundukkan pandangan kalian, pelihara kemaluan 
kalian dan tahan tangan kalian.”38 

Pasa suatu hari, Umar RA berkhutbah. Dalam khutbahnya ia berkata, 
“Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami seperti aku berdiri di 
hadapan kalian saat ini, lalu beliau bersabda,  

“Berbuat baiklah kalian kepada para sahabatku kemudian kepada 
orang setelah mereka. Akan datang suatu masa yang kalian banyak 
melakukan kebohongan, hingga ada seseorang yang bersumpah tapi 
tidak menepatinya, bersaksi tapi dengan kesaksian palsu.”39 

Hadits-hadits seperti ini ingin mengajak orang Islam agar menghiasi 
diri dengan kejujuran dan menjauhkan dirinya dari kebohongan yang 
dicela Allah dan Rasul-Nya. 

Di antara perkataan ulama tentang tercelanya kebohongan ini40, 
seperti:  

Ali RA berkata, “Kesalahan yang paling besar di sisi Allah adalah 
perkataan bohong.” 

Umar Bin Abdul Aziz berkata, “Aku tidak pernah berbohong semenjak 
aku bisa mengencangkan sarungku.” 

Umar RA berkata, “Orang yang paling kami cintai dari kalian selama 
kami belum melihat kalian adalah orang yang paling bagus namanya. Bila 
kami sudah melihat kalian maka yang paling kami cintai adalah orang 
yang paling bagus akhlaknya. Bila kami menguji kalian maka yang paling 
kami cintai adalah orang yang paling jujur dan paling amanah.” 

Asy Sya’bi berkata, “Aku tidak tahu mana yang lebih jauh di dalam 
neraka, pembohong atau orang yang kikir.” 

Ada orang yang bertanya kepada Khalid Bin Shabih, “Bolehkan 
seseorang disebut pembohong dengan satu kali kebohongan saja. Ia 
menjawab, “Boleh.” 

Malik Bin Dinar berkata, “Aku pernah membaca dalam beberapa buku: 
‘Tidak ada seorang khatib pun kecuali khutbahnya akan dibandingkan 
dengan amal perbuatannya. Jika jujur (sesuai dengan amal perbuatan-
penerj) maka ia dibenarkan, namun jika bohong (tidak sesuai dengan amal 
perbuatan-penerj) maka kedua bibirnya akan dipotong dengan gunting 
dari api. Bila sudah digunting, kedua bibir itu kembali timbul lagi. 
Begitulah seterusnya.” 

                                                      
38 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/132) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-

nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Al Mustadrak dan oleh Al Kharaithi dalam 
Makârim Al Akhlâq. Dalam sanad hadits ini ada Sa’ad Bin Sinan yang menurut Tirmidzi dan Nasa’i 
lemah, namun Ibnu Ma’in men-tsiqah-kannya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dari Ubadah 
Bin Shamit. Ia berkata bahwa status sanad hadits ini shahih. 

39 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/133) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-
nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menurutnya shahih, juga oleh Nasa’i dalam Al 
Kubra dari Ibnu Umar dari Umar. 

40 Lihat: Ihyâ’ Ulûmiddîn (3/131). 
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Malik Bin Dinar berkata, “Kejujuran dan kebohongan selalu berperang 
di dalam hati, hingga salah satu dari keduanya dapat mengalahkan yang 
lain.” 

Bohong yang Dibolehkan 

Kita sudah mengetahui bahwa kebohongan sekalipun hukumnya 
diharamkan namun dalam beberapa situasi, kebohongan itu dibolehkan 
dengan beberapa syarat. An Nawawi menyebutkan beberapa syarat itu 
dalam bukunya yang berjudul Al Adzkâr. Ia berkata, “Perkataan adalah 
sarana untuk menyampaikan maksud. Setiap maksud baik yang bisa dicapai 
dengan tanpa menggunakan kebohongan, maka dalam situasi ini 
diharamkan berbohong. Namun jika memang tidak bisa tercapai kecuali 
dengan kebohongan, maka dalam situasi ini dibolehkan berbohong. 
Kemudian, jika maksud yang akan dicapai itu mubah (tidak wajib dan tidak 
haram atau makruh-penerj) maka bohong itu juga mubah dan jika wajib 
maka wajib pula. Misalnya, jika ada seorang muslim yang bersembunyi 
dari orang zalim yang akan membunuhnya atau yang akan merampas 
hartanya lalu orang zalim itu bertanya kepada seseorang tentang 
keberadaan orang yang dikejarnya, maka orang yang ditanya itu wajib 
berbohong. Begitu juga seandainya seseorang diamanahi suatu barang lalu 
ada orang yang zalim ingin mengambilnya, maka orang itu wajib 
berbohong. 

Tapi, untuk lebih hati-hati hendaknya orang yang ditanya itu ber-
tauriyah, yakni mengatakan sebuah kata yang bila dilihat lahirnya bohong 
namun bila dilihat maksud hatinya jujur. Namun, seandainya ia tidak 
melakukan itu pun tidaklah haram, dalam situasi seperti di atas. 

Beberapa Situasi yang Dibolehkan Berbohong 

Pertama: Seseorang yang ingin mendamaikan dua orang yang 
berseteru. Dalilnya, sabda Rasulullah SAW, “Tidak termasuk pembohong 
orang yang mendamaikan dua orang yang sedang berseteru, sebab ia 
menyampaikan yang baik atau mengatakan yang baik.”41 

Maksud “Menyampaikan yang baik” ialah bukan perkataan yang 
menjadi dosa atau disanksi bila berbohong dengannya. Maksud orang yang 
mendamaikan dua orang yang sedang berseteru itu berbohong ialah ia 
berbohong dengan tujuan untuk mendamaikan antara dua orang yang 
bertengkar. Ia menyampaikan perkataan yang baik tentang satu pihak 
kepada pihak yang lain.  

Bohong seperti ini tidak diharamkan karena tidak menimbulkan 
kerugian bagi kedua belah pihak malah keuntungan dan perdamaian. 
“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat.” 

                                                      
41 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab, bab: Tercelanya 

orang yang bermuka dua dan keharaman melakukannya (16/157). HR. Bukhari (5/220). HR. Abu 
Daud (4924). 
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Kedua: Berbohong terhadap musuh untuk menjaga rahasia pasukan 
atau negara Islam. 

Ketiga: Bohong seorang suami kepada istrinya dan bohong istri kepada 
suaminya. 

Dalinya adalah riwayat dari Muslim dalam Shahih-nya bahwa Ibnu 
Syihab berkata, “Aku tidak pernah mendengar adanya keringanan pada 
perkataan bohong yang diucapkan oleh manusia kecuali pada tiga situasi: 
1) dalam situasi perang, 2) dalam situasi mendamaikan antara dua orang 
yang sedang berseteru, dan 3) bohong seorang suami kepada istrinya dan 
bohong istri kepada suaminya.” Juga riwayat Tirmidzi: “Tidak boleh 
berbohong kecuali pada tiga situasi: seorang suami berbohong kepada 
istrinya dengan tujuan menyenangkannya, berbohong dalam perang dan 
berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang berseteru.” 

Seorang suami boleh berbohong tentang kecantikan istrinya dan 
cintanya kepadanya, atau tentang kegembiraannya melihat hasil kerja 
istrinya. Istri pun boleh berbohong kepada suami tapi dengan tujuan 
menyenangkannya juga.  

Namun perlu diingat bahwa maksud bohong suami kepada istri atau 
bohong istri kepada suami ini adalah menampakkan kasih sayang dan 
cinta. Sedangkan untuk menipu, maka ini sangat diharamkan. 

Bisa anda kiaskan dengan situasi lainnya, sekalipun yang disampaikan 
itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, ada seorang 
laki-laki zalim yang ingin membunuh seseorang yang saat itu sedang 
bersembunyi di rumah anda, maka anda boleh berbohong, bahkan 
bersumpah dan anda tidak berdosa dengan perbuatan itu. 

Hal-hal yang Banyak Orang Mengira Tidak Termasuk Berbohong 

Pertama: Memanggil anak kecil untuk mengambil sesuatu padahal 
sesuatu itu tidak ada pada orang yang memanggil tersebut. 

Hendaknya para orang tua selalu waspada dengan hal ini, sebab bisa 
saja anak itu akan mengira bahwa kebohongan untuk menghindari 
masalah atau mendapatkan keuntungan itu baik. 

Seharusnya anak-anak kita didik berdasarkan ajaran Islam dan 
seharusnya kita tanamkan sifat jujur dalam kepribadian mereka. Jangan 
sampai kita berbohong kepada mereka, sebab itu akan menjadi sarana 
terkuat untuk menjadikan mereka seorang pembohong. Ketahuilah ingatan 
anak kecil dengan apa yang ia dengar sangat kuat dan anak seusianya suka 
sekali meniru apa yang ia lihat. 

Kedua:Menceritakan semua yang didengar.  

Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Cukup bagi 
seseorang sebagai kebohongan bahwa ia menceritakan semua yang ia 
dengar.’” Dalam riwayat lain: “Cukup bagi seseorang sebagai dosa bahwa 
ia menceritakan semua yang ia dengar.” 
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Sebab, barangkali orang yang menceritakan kepada anda tidak meneliti 
kebenarannya terlebih dahulu. Barangkali yang ia dengar itu sebuah 
tuduhan keji terhadap seorang yang saleh. 

Ketiga: Berkata bohong untuk membuat orang tertawa.  

Mu’awiyah RA berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Celaka bagi 
orang yang berkata bohong untuk membuat orang lain tertawa. Celak dan 
celaka ia.” 

7. Kata-kata Cabul, Caci Maki dan Lisan yang Tidak Sopan 

Allah SWT berfirman,  

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan 
mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka 
sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang 
nyata.” (QS. Al Ahzâb:58) 

Dari Abu Darda RA, Rasulullah SAW bersabda,  

“Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang berkata cabul 
dan orang yang tidak sopan ucapannya.”42 

Benci lawannya cinta, sedangkan benci Allah terhadap hamba-Nya 
adalah turunnya azab kepada hamba tersebut dan Dia tidak akan 
memuliakannya. 

Kata-kata cabul adalah kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh 
seorang mukmin, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda,  

“Bukan orang mukmin yang suka mencaci maki, melaknat, berkata 
cabul dan berkata tidak sopan.”43 

Orang yang beriman, keimanannya membersihkan hatinya dan selalu 
mendorongnya kepada kebaikan serta menjadi ciri khasnya di dalam dunia. 
Lisannya terjaga, tidak pernah berucap kecuali kata-kata yang baik, dan 
dadanya selalu bersih, tidak pernah berbuat kecuali dengan niat yang 
bagus. 

Jika kita pernah melihat orang yang mengaku Islam menuturkan kata-
kata makian, menjelekkan orang lain dan mengatakan kata-kata cabul juga 
tidak sopan, berarti keimanan orang itu kurang dan berarti akidahnya tidak 
memenuhi hatinya. Di dalam hatinya masih ada ruang syaitan yang 
membimbing lisannya untuk menuturkan kata-kata cabul dan ungkapan-
ungkapan hina tersebut. 

                                                      
42 HR. Abu Daud dalam Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Riwayat tentang kebagusan 

akhlak (4/362). HR. Ahmad dalam Musnad-nya (25/162-169). 
43 HR. Tirmidzi dalam Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Riwayat tentang laknat 

(4/350). HR. Ahmad dalam Musnad-nya (1/405-416). Hakim meng-hasan-kan dan men-shahih-kan 
hadits ini, begitu juga Daru Quthni. 
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Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa akhlak mempunyai 
kedudukan yang amat tinggi dalam keimanan. Siapa yang tidak bagus 
akhlaknya dan tidak membaguskan lisannya, berarti imannya lemah atau 
kurang, sekalipun ia puasa, shalat, haji dan berzakat. Tidak sempurna iman 
seseorang kecuali bila ia menegakkan atau melaksanakan segala perintah 
Allah SWT dalam ibadah, akhlak sampai dalam interaksi kepada sesama 
umat manusia. Allah SWT berfirman memuji Rasulullah SAW,  

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 
(QS. Al Qalam:4) 

Hadits di atas juga memberitahukan bahwa suka mencaci maki dan 
suka melaknat tidak termasuk sifat orang mukmin yang sempurna. Akan 
tetapi di sini ada pengecualian yakni boleh melaknat orang kafir, peminum 
khamar dan orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. 

Seorang muslim juga tidak boleh mencaci orang yang sudah meninggal 
dunia, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah 
RA berikut:  

“Janganlah kalian mencaci maki orang yang sudah mati, sebab 
mereka telah menerima apa yang telah mereka lakukan.”44 

Ketidakbolehan mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia ini 
umum, baik yang kafir atau tidak. Maksud Rasulullah SAW memberikan 
alasan dengan: “Mereka telah menerima apa yang telah mereka lakukan” 
adalah bahwa perkara mereka sudah menjadi perkara Allah SWT. 

Jika anda bertanya, “Apakah seorang muslim boleh membalas makian?” 

Jawab: Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, 
Rasulullah SAW bersabda, “Dua orang yang saling maki itu boleh saling 
balas dan yang berdosa hanya orang yang memulai, selama orang yang 
dimakinya tidak membalas secara berlebihan.”45 

Hadits ini menunjukkan kebolehan membalas orang yang memulai 
menyakiti dengan balasan yang setimpal dan dosanya dipikul oleh orang 
yang memulai, sebab ialah yang menyebabkan terjadinya makian tersebut, 
kecuali bila orang yang dimakinya berlebihan dalam membalas. Jika terjadi 
demikian, maka orang yang memaki secara berlebihan pun mendapatkan 
dosa juga, sebab ia hanya dibolehkan membalas dengan balasan yang 
serupa. Allah SWT berfirman, “Dan balasan suatu kejahatan adalah 
kejahatan yang  serupa.” (QS. Asy Syura:40) Firman Allah SWT juga, “Oleh 
sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (QS. Al Baqarah:194) Namun 
tidak membalas dan tetap bersikap sabar itu jelas lebih baik.  

                                                      
44 HR. Bukhari dalam Kitab Perbudakan, bab: Sakaratul maut (11/362). 
45 HR. Bukhari dalam Kitab Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab, bab: Larangan mencaci maki 

(4/2000). HR. Abu Daud dalam Kitab Adab, bab: Dua orang yang saling caci maki (4/274). HR. 
Tirmidzi dalam Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Riwayat tentang mencaci maki (4/352). 
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya (2/235-488), (4/162-266), (6/266). 
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Dalah sebuah riwayat disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang 
mencela Abu Bakar RA di hadapan Rasulullah SAW. Saat itu Abu Bakar 
tidak membalas celaan itu dan saat itu pula Rasulullah SAW tetap duduk. 
Tak lama kemudian Abu Bakar membalas celaan itu dan saat itu pula 
Rasulullah SAW berdiri dan pergi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah 
SAW tentang sikap beliau tersebut, beliau menjawab, “Ketika Abu Bakar 
bersikap diam dan tidak membalas celaan itu, sebenarnya malaikat yang 
membalaskan untuknya. Namun ketika Abu Bakar membalas, saat itu 
syaitan hadir.” 

Allah SWT juga berfirman,  

“Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, sesungguhnya 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal  yang diutamakan.” 
(QS. Asy Syûrâ:43) 

Seorang muslim juga tidak boleh memudharatkan saudaranya yang 
muslim, baik kemudharatan lewat lisan atau lewat tangannya dan tidak 
boleh menyakitinya. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang 
memudharatkan orang muslim, Allah pasti akan memudharatkannya juga 
dan barang siapa yang menyulitkan oang muslim, Allah pasti akan 
menyulitkannya juga.”46 

Maksud dari siapa yang menyebabkan kemudharatan pada orang 
muslim baik pada hartanya, jiwanya atau kehormatannya, Allah pasti akan 
memudharatkannya juga, yakni Allah akan membalasnya dengan balasan 
yang serupa atau dengan kemudharatan yang lain. Sedangkan maksud dari 
Allah menyulitkannya ialah Allah akan menurunkan kesulitan sebagai 
balasan yang setimpal.  

Hadits ini merupakan peringatan agar tidak mengganggu orang muslim 
dengan cara apapun. 

Berikut Beberapa Hadits yang Menunjukkan Keharaman Mencaci Maki 
Orang Muslim: 

Abu Hurairah RA berkata, “Seorang laki-laki yang terbukti minum 
khamar dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Maka, Rasulullah SAW 
menjatuhkan hukuman pukul kepadanya. Maka, di antara kami ada yang 
memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya dan 
ada pula yang memukul dengan bajunya. Setelah selesai mendapatkan 
hukuman, ia pun beranjak pergi. Saat itu ada sebagian sahabat yang 
berkata, “Semoga Allah menghinakanmu.” Mendengar ucapan itu, 
Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian memakinya, janganlah kalian 
membantu syaitan.”47 

Maksud sabda Rasulullah SAW: “Janganlah kalian membantu syaitan” 
ialah: sesungguhnya syaitan itu ingin menghinakan manusia dengan 

                                                      
46 HR. Abu Daud dalam Kitab Keputusan, bab: Tentang peradilan (3/315). HR. Tirmidzi dalam 

Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Riwayat tentang khianat dan penipuan (4/332). HR. Abu 
Daud dalam Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Riwayat tentang kebagusan akhlak (4/362).  

47 HR. Bukhari (12/57) 
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membujuknya agar melakukan kemaksiatan. Bila kalian mendoakan 
kehinaan untuknya, sekan-akan kalian membantu syaitan agar pelaku 
maksiat mendapatkan apa yang diinginkan oleh syaitan. 

Oleh karena itu, setiap orang muslim harus bisa menahan diri dari 
mencaci maki. Ketahuilah bahwa tidak akan pernah terkumpul di dalam 
hati seorang hamba akhlak yang buruk dan keimanan.  

Mencaci maki adalah prilaku yang amat buruk, Rasulullah SAW pernah 
bersabda, “Mencaci maki orang muslim itu merupakan perbuatan fasik dan 
membunuhnya merupakan perbuatan kafir.”48  

Arti fasik adalah keluar dari perbuatan taat kepada Allah. Maka, 
seorang muslim yang memaki saudaranya yang muslim, sekan-akan ia 
keluar dari ketaatan.  

Pengertian kata “muslim” dapat menjadi dalil kebolehan memaki orang 
kafir jika ia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Sedangkan memaki 
orang yang fasik, para ulama masih berbeda pendapat. Akan tetapi 
sebagian besar ulama membolehkan memaki mereka sebab maksud dari 
kata muslim dalam hadits adalah orang muslim sejati (sempurna) 
sedangkan orang fasik tidak demikian. 

Ath Thabari meriwayatkan dalam Al Awsath Ash Shaghîr dengan sanad 
yang bagus dan para perawinya orang-orang yang tsiqah, juga 
diriwayatkannya dalam Al Awsath Al Kabîr dari Mu’awiyah Bin Haidah, ia 
berkata, “Dalam sebuah khutbah, Rasulullah SAW bersabda, “Sampai 
kapan kalian menahan diri untuk tidak menyebut keburukan orang fasik. 
Sebutkan saja agar umat manusia dapat berhati-hati.”  

Muslim meriwayatkan: “Setiap umatku pasti diampuni kecuali orang 
yang menampakkan.” Yakni orang yang menampakkan kemaksiatan dan 
membuka tirai Allah pada mereka. Sebagian besar ulama berpendapat 
bahwa boleh memanggil orang yang fasik dengan panggilan: “Hai fasik” 
atau “Hai perusak”, juga boleh mengghibah mereka dengan tujuan 
memberi nasehat atau pelajaran kepada orang lain dengan menjelaskan 
perbuatannya, atau sebagai kecaman terhadap perbuatannya, bukan untuk 
tujuan menjatuhkannya. 

Berdasarkan hal di atas maka harus ada niat yang baik. Kecuali jika ia 
membalas orang yang memulainya, maka ia boleh membela diri 
berdasarkan firman Allah SWT,  

“Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah 
teraniaya,  tidak ada satu dosapun terhadap mereka.” (QS. Asy 
Syûrâ:41)  
                                                      
48 HR. Bukhari dalam Kitab Adab, bab: Larangan mencaci maki dan melaknat (10/464). HR. 

Muslim dalam Kitab Iman, bab: Penjelasan sabda Rasulullah SAW: “Mencaci maki orang muslim itu 
merupakan perbuatan fasik dan membunuhnya merupakan perbuatan kafir.” (1/81). HR. Tirmidzi 
dalam Kitab Perbuatan Baik, bab: Riwayat tentang caci maki (4/353). Ibnu Majah dalam Kitab Fitnah, 
bab: Mencaci maki orang muslim merupakan perbuatan fasik dan membunuhnya merupakan 
perbuatan kafir (2/1299). HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya 
(1/176,178,385,411,454,417,439,446,560). 
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Juga Sabda Rasulullah SAW,  

“Dua orang yang saling maki itu boleh saling balas dan yang berdosa 
hanya orang yang memulai, selama orang yang dimakinya tidak 
membalas secara berlebihan.”  

Maksudnya, tidak boleh berlebihan dalam membalas dan tidak boleh 
mencaci maki dengan perkara yang tidak benar. 

Para ulama berkata, “Bila orang yang dimaki membalas maka 
kezalimannya sudah terbalas dan orang yang memulai sudah tidak punya 
tangung jawab lagi, namun yang tertinggal hanya dosa memulai saja yang 
itu menjadi urusan Allah SWT. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat 
bahwa orang yang memulai itu tidak berdosa namun hanya mendapat 
celaan dan kecaman saja.” 

Jika anda bertanya, “Bolehkan memaki saat marah?” 

Jawab: Boleh memaki saat marah karena Allah SWT, berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW kepada Abu Dzar RA, “Sesungguhnya kamu seorang laki-
laki yang masih mempunyai sifat jahiliah.” Artinya masih mempunyai satu 
sifat dari sifat-sifat jahilah.  

Rasulullah SAW mengucapkan ini saat Abu Dzar RA mencaci maki 
Bilal. Abu Dzar berkata, “Hai anak orang asing, hai anak orang hitam.” 
(Kejadian ini sebelum Abu Dzar RA mengetahui akan keharamannya). 

Juga perkataan Umar RA dalam kisah Hathib: “Izinkan aku memenggal 
leher orang munafik ini”, dan perkataan Usaid kepada Sa’ad: “Kamu orang 
munafik bertengkar tentang orang-orang munafik”.  

Yang menjadi dalil kebolehan mencaci maki saat marah dari riwayat 
ini, bahwa Rasulullah SAW tidak mengingkari kata-kata tersebut saat 
beliau mengetahui atau diucapkan di hadapan beliau.  

Jika anda bertanya, “Apa maksud dari sabda Rasulullah SAW: “Dan 
membunuhnya merupakan perbuatan kafir”?” 

Jawab: Ungkapan ini menunjukkan bahwa boleh disebut kafir orang 
yang membunuh orang muslim tanpa hak. Ini pendapat yang pasti bagi 
orang yang menghalalkan membunuh orang muslim atau menghalalkan 
memerangi orang muslim saat ia masih Islam.  

Jika orang yang membunuh itu tidak menghalalkan perbuatan itu, 
maka sebutan kafir padanya berarti majaz (kata pinjaman-penerj) yang 
maksudnya adalah kafir atau ingkar terhadap nikmat, tidak mau berbuat 
baik dan tidak peduli dengan persaudaraan Islam, bukan kafir yang berarti 
ingkar kepada Allah SWT.  

Rasulullah SAW menyebut perbuatan membunuh itu dengan sebutan 
perbuatan kafir karena beliau ingin menjelaskan apa yang bisa diakibatkan 
oleh perbuatan maksiat itu, berupa noda hitam yang menempel dalam hati 
hingga membuatnya buta terhadap kebenaran dan terkadang bisa 
membuatnya kafir atau berlaku seperti kelakuan orang kafir. 
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Orang muslim juga wajib memperhatikan keaibannya sendiri, tidak 
keaiban orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:  

 ُيْوبِ النَّاسِطُْوَبى لَمْن َشَغلَُه َعْيُبُه َعْن ُع

“Beruntunglah orang yang disibukkan dengan memperhatikan 
aibnya sendiri daripada memperhatikan aib orang lain.”49 

 atau sebuah nama pohon di الطَّيِّب adalah bentuk mashdar dari kata طُْوَبى
dalam surga yang naungannya sepanjang perjalanan berkuda selama 
seratus tahun. 

Maksud dari hadits di atas, bahwa orang yang sibuk memperhatikan 
aib dirinya sendiri dan berusaha menghilangkannya atau menutupinya 
hingga ia tidak sempat memperhatikan atau menyebut-nyebut keaiban 
orang lain, pasti akan mendapatkan keberuntungan. Setiap kali ia ingin 
menyebut keaiban orang lain, ia tertahan dengan keaiban yang ada pada 
dirinya sendiri. 

Rasulullah SAW bersabda, “Kata-kata cabul dan Al Bayan merupakan 
dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan.”50 

Jika anda bertanya, “Apa maksud Al Bayan dalam hadits?” 

Jawab: Maksudnya ada dalam tiga kemungkinana berikut, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Al Ghazali51: 

1. Membuka apa yang tidak boleh dibuka. 

2. Berlebihan dalam menjelaskan hingga sampai menyusahkan atau 
membingungkan. 

3. Bisa juga dimaksudkan dengan penjelasan prihal perkara-perkara 
agama dan prihal sifat-sifat Allah SWT, sebab menyampaikan semua 
itu secara global ke pada orang awam lebih baik daripada 
berlebihan dalam menjelaskannya, karena terkadang berlebihan 
dalam menjelaskannya bisa menimbulkan keraguan dan was-was 
(bisikan syaitan di dalam hati). Namun jika disebutkan secara global, 
hati bisa dapat langsung menerima. 

Akan tetapi, penyebutan Al Bayan bersamaan dengan kata-kata cabul, 
sepertinya maksud dari itu semua adalah membuka terang-terangan atau 

                                                      
49 Disebutkan oleh As Sayuthi dalam Al Jâmi’ As Shaghîr (4/281) dari Anas dan disebutkan juga 

oleh Ad Dailami dalam Al Firdaus dengan ungkapan: “Beruntunglah bagi orang yang disibukkan 
dengan memperhatikan aibnya sendiri daripada memperhatikan aib orang lain, menyedekahkan 
hartanya yang lebih, menahan perkataannya yang tidak perlu, mengamalkan sunah dan tidak 
mengikuti bid’ah.” Al Manawi menyebutkan dalam Faidhul Khabîr (1/281) bahwa hadits ini 
diriwayatkan oleh Al Askari. 

50 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/118) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-
nya bahwa hadits di atas diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menurutnya berstatus hasan, namun Hakim 
dalam Al Mutadrak men-shahih-kannya berdasarkan syarat Bukhari Muslim, dari riwayat Abu 
Umamah. 

51 Lihat: Ihyâ’ Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/118). 
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menjelaskan apa yang membuat seseorang menjadi malu, sebab dalam hal 
ini lebih baik disamarkan. 

Jabir Bin Samarah berkata, “Suatu hari, aku pernah duduk bersama 
Rasulullah SAW dan saat itu di hadapanku ada bapakku. Lalu Rasulullah 
SAW bersabda,  

“Sesungguhnya kata-kata yang tidak sopan dan melakukan 
perbuatan tidak sopan sedikitpun tidak termasuk dari ajaran Islam. 
Sesungguhnya orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang 
paling baik akhlaknya.”52 

Jika anda bertanya, “Apa definisi dan hakikat kata-kata yang tidak 
sopan?” 

Jawab: Definisi dan hakikat kata-kata yang tidak sopan itu ialah 
ungkapan tentang perkara-perkara yang dianggap jelek dengan ungkapan 
yang jelas, yang kebanyakannya terdapat dalam kata-kata caci maki dan 
apa yang berhubungan dengannya.  

Orang-orang yang suka menimbulkan kerusakan mempunyai beberapa 
ungkapan cabul, kotor atau tidak sopan yang sering mereka pergunakan, 
sedangkan orang-orang yang suka dengan kemaslahatan dan kebaikan 
sangat menghindari ungkapan-ungkapan itu, bahkan kalau memang tidak 
bisa dihindari, mereka hanya menyinggung dan menyebutkan dengan kata 
pinjaman atau menyebutkan apa yang mirip dengannya dan masih 
berhubungan.53 

Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Mulia. Dia 
memaafkan dan menyinggung jima’ dengan sebutan ‘menyentuh’. 
‘Menyentuh’ dan ‘masuk’ merupakan kata pinjaman untuk jima’ dan kata-
kata itu tidak termasuk kata-kata yang tidak sopan.” 

Ungkapan-ungkapan cabul, kotor atau tidak sopan itu bertingkat-
tingkat, yakni ada beberapa ungkapan yang lebih tidak sopan dari 
ungkapan lainnya. Ungkapan buang hajat untuk kencing dan berak lebih 
sopan dari ungkapan lainnya. Tidak sepantasnya hal-hal itu disebutkan 
dengan kata-kata yang jelas sebab hal-hal itu adalah hal-hal yang kotor. 

Ungkapan yang sopan untuk istri juga ada. Hendaknya seseorang 
jangan berkata, “Istri anda berkata begini..”, akan tetapi sebaiknya ia 
berkata, “Ada yang berkata dari dalam kamar” atau “dari balik pintu”, atau 
“ibu anak-anak berkata” atau “keluarga anda berkata”.  

Ungkapan lembut dalam hal ini sangat terpuji dan kata-kata terus 
terangnya termasuk kata-kata yang tidak sopan. 

Begitu juga bila ada orang yang mempunyai aib yang membuatnya 
malu, tidak sepantasnya diungkapkan dengan jelas, seperti penyakit lepra, 

                                                      
52 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (1/118) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-

nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang shahih. 
53 Lihat: Ihyâ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/118). 
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penyakit infeksi kulit kepala atau ambien, namun hendaknya disebutkan 
gejala atau apa yang dirasakan saja, sebab terang-terangan 
menyebutkannya termasuk dalam kata-kata kotor atau tidak sopan dan 
termasuk penyakit lisan. 

Jika anda bertanya, “Apa penyebab seseorang mengucapkan kata-kata 
yang tidak sopan itu?” 

Jawab: Penyebab pengucapan kata-kata tidak sopan itu, bisa jadi 
bertujuan untuk menyakiti atau bisa juga kebiasaan yang timbul dari 
pergaulan dengan orang-orang fasik, orang-orang yang suka berkata 
cabul, kotor atau tidak sopan dan suka mencaci maki.54  

Ada seorang penduduk pedalaman berkata kepada Rasulullah SAW, 
“Nasehati aku!” Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya kamu bertakwa 
kepada Allah dan jika ada seseorang yang mencelamu dengan sesuatu yang 
memang ada padamu maka janganlah kamu membalas celaan itu dengan 
sesuatu yang memang ada padanya juga. Jika kamu melakukan itu niscaya 
dosa ditanggung olehnya dan kamu yang mendapatkan pahala. Dan jangan 
sekali-kali kamu memaki apapun.” Penduduk pedalaman itu berkata, 
“Sejak saat itu, aku tidak pernah memaki apapun.”55 

Iyadh Bin Himar berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah 
SAW, ‘Ada seseorang dari kaumku yang mencelaku sedangkan ia lebih 
rendah derajatnya dariku, apakah aku berdosa bila membalas celaannya?” 
Rasulullah SAW menjawab, “Dua orang yang saling cela adalah dua orang 
syaitan yang saling fitnah.”56 

Di antara penyakit lisan dan di antara dosa besar yang paling besar, 
bahwa seseorang mencela bapak orang lain lalu orang yang bapaknya 
dicela itu membalas mencela bapak orang pertama. Dari Abdullah Bin Amr 
Bin Al ‘Ash RA, Rasulullah SAW bersabda, “Termasuk dosa besar, seseorang 
mencela orang tuanya sendiri.” Seorang sahabat bertanya, “Adakah orang 
yang tega mencela orang tuanya sendiri?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Ada, yakni seseorang mencela bapak orang lain lalu orang yang bapaknya 
dicela ini mencela bapak orang pertama, kemudian orang pertama mencela 
ibu orang kedua lalu orang kedua membalas dengan mencela ibu orang 
pertama.”57 

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, “Termasuk dosa besar 
yang paling besar, seseorang mencela orang tuanya sendiri.” Para sahabat 
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bisa seseorang mencela orang 

                                                      
54 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn (3/119). 
55 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/119) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-

nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thabari dengan sanad yang bagus, dari Abu 
Jariy Al Hujaimi, yang menurut sebagian ulama namanya Jabir Bin Sulaim, menurut sebagian lagi 
namanya Sulaim Bin Jabir. 

56 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/119) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-
nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath Thayalisi. 

57 HR. Muslim dalam Kitab Iman, bab: Penjelasan tentang dosa besar dan dosa yang paling besar 
(1/92). HR. Tirmidzi dalam Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Riwayat tentang durhaka 
kepada orang tua (4/312). HR. Ahmad dalam Musnad-nya (2/164). 
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tuanya sendiri?” Rasulullah SAW menjawab, “Seseorang mencela orang tua 
orang lain lalu orang itu membalas dengan mencela orang tua orang yang 
mencela orang tuanya.” 

Hadits ini menjelaskan bahwa perbuatan seseorang yang mencela orang 
tuanya termasuk perbuatan dosa yang paling besar, sebab ia berlaku jahat 
di tempat yang seharusnya ia berlaku baik.  

Sungguh itu merupakan pengingkaran terhadap nikmat pendidikan 
orang tua dan penyia-nyiaan terhadap hak-hak mereka berdua serta tanda 
hinanya jiwa dan buruknya tabiat. Apakah orang yang berbuat jahat 
terhadap orang tuanya sendiri yang memeliharanya di waktu kecil masih 
bisa berbuat baik kepada orang lain?!” 

Sekali-kali tidak. Kedurhakaan merupakan sumber kejahatan dan 
pemicu kerusakan. Oleh sebab itu para sahabat merasa heran dan merasa 
tidak percaya. Mereka berkata, “Bagaimana bisa seseorang mencela orang 
tuanya sendiri?” 

Sebuah ungkapan keheranan bahwa ada seorang manusia yang tega 
melakukan kejahatan besar ini. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 
celaan itu tidak langsung, yakni seseorang mencela orang tua orang lain 
lalu orang itu membalas celaannya dengan mencela orang tuanya.  

Nah, jika mencela seperti ini termasuk dosa besar yang paling besar, 
lantas bagaimana dengan orang yang mencela orang tuanya secara 
langsung, bahkan menyakiti dan memudharatkan mereka?! Sungguh itu 
perbuatan dosa yang teramat besar, tidak ada yang menandinginya kecuali 
syirik kepada Allah SWT.  

Yang menjadi dasar hadits di atas adalah firman Allah SWT,  

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah 
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. Al -An’âm:108) 

Pada ayat di atas, Allah SWT melarang kaum muslimin memaki 
sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik untuk menghindari 
mereka memaki Allah demi membela sesembahan mereka. 

Rasulullah SAW juga melarang mencela angin, ayam dan masa, agar 
kaum muslimin terbiasa dengan ucapan-ucapan manis, kata-kata bagus 
dan terbiasa menghindari mengutuk dan kata-kata tidak sopan. 

Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah SWT 
berfirman, ‘Manusia mencela masa, padahal Aku-lah masa, di dalam 
kekuasaan-Ku malam dan siang.”58 

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, “Jangan kalian 
mengucapkan “masa celaka!”, sebab Allah adalah masa.” 

                                                      
58 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Jangan mencela masa (10/564). HR. Muslim 

dalam Shahîh-nya, Kitab kata-kata yang sopan (15/2) . 
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Maksud larangan mencela masa, bahwa orang yang menyakini bahwa 
masa yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya lalu ia 
mencelanya, sebenarnya celaannya itu ditujukan kepada Allah, sebab 
Allah-lah yang melakukannya. Seperti misalnya kalian mencela hujan yang 
turun, sebenarnya celaan itu kembali kepada Tuhan yang menurunkan 
hujan tersebut. 

Maksud Allah adalah masa, ada tiga takwilan: 

1. Pengatur segala perkata. 

2. Ada kata yang dibuang, yaitu Penguasa masa. 

3. Juga ada kata yang dibuang, yaitu Yang membolak-balikkan masa, 
berdasarkan firman setelahnya yakni: di dalam kekuasaan-Ku 
malam dan siang. Malah ada dalam riwayat Zaid Bin Aslam dari Abi 
Saleh dari Abu Hurairah, dengan ungkapan: “Di dalam kekuasaan-
Ku malam dan siang. Aku datangkan dan Aku hilangkan bersama 
hilangnya kekuasaan.” 

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 
“Jangan kalian mencela masa, sebab Allah SAW berfirman, ‘Aku adalah 
masa. Malam dan siang milik-Ku. Aku yang mendatangkan dan Aku pula 
yang menghilangkan. Aku yang memberi kekuasaan dari satu raja ke raja 
yang lain.” Sanad riwayat ini shahih sebagaimana yang dikatakan oleh 
Ibnu Hajar dalam Fathul Bâri.59 

Para ulama muhaqqiq berkata, “Siapa yang menisbatkan perbuatan 
kepada masa secara hakiki maka orang itu telah kafir dan siapa yang 
mengucapkannya tanpa menyakini maka tidak mengapa, akan tetapi 
sebaiknya ia hindari (makruh) sebab menyerupai perbuatan orang kafir. 

Iyadh berkata, “Ada sebagian orang yang tidak melakukan penelitian 
mengira bahwa Dahr (masa) itu termasuk nama Allah. Ini sangat keliru, 
sebab masa adalah satu waktu di dalam dunia. Ada lagi sebagian ulama 
yang mendefinisikan masa dalam hadits, bahwa masa itu adalah waktu 
perbuatan Allah di dalam dunia atau perbutan-Nya sebelum kematian 
makhluk. 

Golongan Dahriyah (golongan kafir yang menyakini bahwa masa itu 
yang melakukan segala perbuatan-penerj) memegang hadits ini secara 
lahir dan menjadikannya sebagai dalil. Menurut mereka, masa itu adalah 
gerakan galaksi dan alam semesta. Menurut mereka juga, tidak ada yang 
melakukan kecuali masa tersebut. 

Cukup untuk membendung dalil mereka, firman Allah SWT di dalam 
hadits di atas: “Aku adalah masa, Aku-lah yang mendatangkan siang dan 
malam.” Maka, bagaimana bisa sesuatu mendatangkan dirinya sendiri?! 
Maha suci Allah dari tuduhan mereka. 

                                                      
59 Lihat: Fathul Bâri Syarh Al Bukhâri (10/565). 
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Syaikh Abu Muhammad Bin Abi Jamrah berkata, “Tidak diragukan lagi 
bahwa siapa yang mencela ciptaan berarti orang itu sama dengan mencela 
penciptanya. Siapa yang mencela malam dan siang berarti ia telah 
melakukan suatu perkata yang amat besar, begitu juga dengan orang yang 
yang mencela apa yang terjadi di siang atau di malam hari –ini yang sering 
terjadi di masyarakat-.  

Malam dan siang tidak mempunyai perbuatan, pengaruh, bahasa, akal 
apalagi syariat, bagitu juga yang terjadi pada hewan yang semuanya tidak  
mempunyai akal. 

Rasulullah SAW juga melarang mencela angin, agar lisan seorang 
muslim terbiasa tidak mencela dan memaki. Rasulullah SAW bersabda,  

“Janganlah kalian mencela angin. Jika kalian melihat apa yang tidak 
diinginkan maka ucapkanlah: Ya Allah, kami memohon kepada 
Engkau kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya juga 
kebaikan apa yang dibawanya, dan kami berlindung kepada Engkau 
dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang ada padanya juga 
kejahatan apa yang dibawanya.”60  

Abu Hurairah RA berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,  

“Angin adalah salah satu dari ciptaan Allah SWT yang membawa 
rahmat juga membawa azab. Apabila kalian melihatnya (bertiup 
kencang-penerj) maka janganlah kalian maki tapi mintalah 
kebaikannya kepada Allah dan berlindunglah kepada-Nya dari 
kejahatannya.”61 

Aisyah RA berkata, “Bila angin bertiup kencang, biasanya Rasulullah 
SAW mengucap:  

“Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikannya, kebaikan 
yang ada padanya juga kebaikan yang dibawanya, dan aku 
berlindung kepada Engkau dari kejahatannya, kejahatan yang ada 
padanya juga kejahatan yang dibawanya.”62 

Rasulullah SAW juga melarang mencela ayam. Rasulullah SAW 
bersabda,  

“Janganlah kalian mencela ayam, sebab ia membangunkan manusia 
untuk shalat.”63 

Ayam membangunkan kaum muslimin untuk melakukan shalat dengan 
suara kokoknya. Maka, siapa yang membantu dalam perbuatan taat, berhak 
untuk dipuji, bukan dihina. 

                                                      
60 HR. Tirmidzi (2253), yang menurutnya hadits ini hasan shahih. 
61 HR. Abu Daud dengan sanad yang bagus (5075), bab: Apa yang dibaca ketika angin bertiup 

kencang (14/13) (‘Aunul Ma’bûd). HR. Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad (906). HR. Ibnu Majah 
(3727) dengan sanad yang shahih. 

62 HR. Muslim (899)(15). 
63 HR. Abu Daud (5079) dengan sanad yang shahih, bab: Tentang ayam dan binatang lainnya 

(14/16) (‘Aunul Ma’bûd). 
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Al Manawi berkata, “Biasanya, ayam berkokok bersahut-sahutan bila 
fajar hampir menyingsing juga ketika tergelincir matahari. Ini merupakan 
fitrah Allah yang ditetapkan-Nya pada ayam.” 

Rasulullah SAW ingin menjadikan lisan orang mukmin yang 
keimanannya sempurna menjadi lisan yang manis dan baik. Tidak mencaci 
maki saudaranya sesama muslim, tidak mencaci maki binatang dan benda-
benda, hingga lisannya tidak terbiasa mencela dan mengutuk, sekalipun 
terhadap penyakit yang menimpa seorang insan. Rasulullah SAW melarang 
memaki penyakit sebab apa yang menimpa seorang muslim seperti 
penyakit –misalnya-, Allah akan menjadikan penyakit itu sebagai penebus 
kesalahannya. Oleh karena itu, seharusnya seorang muslim tidak memaki 
penyakit dan sebaiknya ia bersikap sabar serta rela dengan keputusan Allah 
juga takdir-Nya, serta tak lupa berdoa untuk kesembuhan dan 
keselamatannya. 

Dari Jabir RA, Rasulullah SAW pernah masuk menemui Ummu Saib 
atau Ummu Musayyib lalu bersabda, “Ada apa, Wahai Ummu Saib?” Ia 
menjawab, “Aku demam, semoga Allah tidak memberkatinya.” Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Jangan kaumaki demam itu, sebab ia dapat 
menjadi penyebab terhapusnya kesalahan anak manusia, seperti alat 
tukang besi menghilangkan kotoran besi.”64 

8. Di Antara Penyakit Lisan: Suka Mengutuk 

Suka mengutuk atau melaknat bukan termasuk sifat orang mukmin 
yang sempurna keimanannya. Mengutuk, sedikit atau banyak sangat 
diharamkan, baik kepada hewan, benda mati atau kepada manusia. 

Rasulullah SAW bersabda,  

“Orang mukmin sejati itu bukan pencela, bukan pengutuk, bukan 
jahat dan bukan pula cabul (suka berkata yang tidak sopan).” 

Dari Abu Darda RA, Rasulullah SAW bersabda,  

“Sesungguhnya orang yang suka mengutuk itu tidak mempunyai 
penolong dan tidak dapat menjadi saksi di hari kiamat nanti.”65 

Hadits ini memberitahukan bahwa orang yang sering mengutuk itu 
tidak akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti, yakni pada saat 
kaum mukminin memberikan bantuan kepada saudaranya yang mukmin. 

Maksud ‘Tidak dapat menjadi saksi’ adalah tidak dapat menjadi saksi 
atas umat-umat lain bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan 
risalah kepada mereka. 

                                                      
64 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Pahala orang 

mukmin pada apa yang menimpanya, seperti penyakit, kesedihan dan lain-lain, hingga pada duri yang 
menusuknya (16/117). 

65 HR. Muslim dalam Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Larangan mengutuk binatang 
dan lainnya (4/45). HR. Abu Daud dalam Kitab Adab, bab: Tentang Mengutuk (4/277-278). HR. Imam 
Ahmad dalam Musnad-nya (6/448). 
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1. Tidak dapat menjadi saksi di dalam dunia dan kesaksian mereka 
tidak dapat diterima, sebab banyak mengutuk menunjukkan bahwa 
pelakunya meremehkan agama. 

2. Tidak diberikan mati syahid, yakni mati di jalan Allah. 

Rasulullah SAW bersabda,  

“Janganlah kalian saling kutuk dengan kata ‘laknat Allah’, 
‘kemurkaan-Nya’ atau dengan ‘jahanam’.”66 

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,  

“Tidak seharusnya seorang yang jujur menjadi seorang yang suka 
pengutuk.”67 

Hadits ini memperingatkan sikap suka mengutuk, sebab mengutuk itu 
sama dengan mendoakan agar orang jauh dari rahmat Allah dan berdoa 
seperti ini bukan termasuk prilaku orang beriman yang mempunyai sifat 
belas kasih antar sesama, saling tolong menolong dalam kebaikan dan 
takwa, serta hubungan mereka yang seperti bangunan yang saling 
menguatkan atau seperti sebatang tubuh. Orang mukmin juga selalu 
menginginkan kebaikan terhadap saudaranya sebagaimana ia 
menginginkan kebaikan terhadap dirinya sendiri. 

Siapa yang mendoakan saudaranya yang muslim dengan kutukan yaitu 
mendoakannya jauh dari rahmat Allah maka ini termasuk sikap 
memutuskan hubungan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, 
“Mengutuk orang mukmin sama dengan membunuhnya.”68 Sebab seorang 
pembunuh memutuskan orang yang dibunuhnya dari manfaat dunia 
sedangkan orang yang mengutuk memutuskannya dari kenikmatan akhirat 
dan rahmat Allah SWT.  

Imran Bin Hushain RA berkata, “Pada salah satu perjalanannya, 
Rasulullah SAW mendengar seorang perempuan Anshar yang sedang 
menunggang unta tiba-tiba mengutuk untanya. Mendengar ucapan 
perempuan itu, Rasulullah SAW bersabda, “Ambil apa yang dibawa unta itu 
dan lepaskan ia, sebab ia sudah terkutuk.”69 Imran berkata, “Aku melihat 
unta itu berjalan di antara manusia, tidak ada seorangpun yang 
menggubrisnya.” Dalam riwayat lain: Rasulullah SAW bersabda, “Kami 
tidak ingin dalam rombongan kami ada unta yang terkutuk.” 

Rasulullah SAW mengatakan hal seperti ini sebagai hukuman atas 
perbuatan perempuan tersebut dan sebagai pelajaran bagi orang lain. 

                                                      
66 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/119) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-

nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Jundub. Menurut Tirmidzi status hadits ini 
hasan shahih. 

67 HR. Muslim dalam Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Larangan mengutuk binatang 
dan lainnya (16/148) (An Nawawi). 

68 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Larangan mencela dan mengutuk (10/465) 
(Fathul Bâri). 

69 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Larangan mengutuk 
binatang dan lainnya. 
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Sebelumnya beliau sudah melarang perbuatan itu, maka beliau 
menghukumnya dengan melepaskan unta itu. 

Maksud “Larangan membawa unta itu bersama beliau”, bisa dengan 
menjualnya, menyembelihnya, mempergunakannya pada bukan bersama 
Rasulullah SAW atau lainnya. Yang jelas unta itu tetap boleh dipergunakan, 
sebab larangan itu hanya pada ikut dalam rombongan, maka untuk 
keperluan lainnya tetap dibolehkan. 

Dari Samarah Bin Jundub RA, Rasulullah SAW bersabda, “Jangan kalian 
saling kutuk dengan kata “laknat Allah”, “kemurkaan Allah” dan dengan 
“api neraka.”70 

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Darda RA dengan sanad yang baik: 
“Bila seorang hamba mengutuk sesuatu, maka kutukan itu naik ke langit 
tapi pintu langit tertutup. Lalu ia turun ke bumi tapi pintu bumi pun 
tertutup. Kemudian kutukan itupun bergerak ke kanan dan ke kiri. Saat ia 
tidak menemukan jalan keluar atau jalan masuk maka kutukan itu kembali 
kepada orang yang dikutuk jika memang ia pantas untuk dikutuk. Jika 
tidak maka kutukan itu kembali ke tuannya (orang yang 
mengucapkannya).” 

Hadits ini mempunyai saksi, yakni hadits riwayat Ahmad dari Ibnu 
Mas’ud RA dengan sanad yang bagus dan hadits riwayat Abu Daud juga 
Tirmidzi dari Abu Abbas yang para perawinya orang-orang tsiqah.71 

Anas RA berkata, “Ada seorang laki-laki berjalan bersama Rasulullah 
SAW dengan menunggang unta. Tiba-tiba laki-laki itu mengutuk untanya. 
Maka Rasulullah SAW bersabda, “Hai hamba Allah, kamu jangan berjalan 
bersama kami dengan menunggang unta yang terkutuk.”72 

Rasulullah SAW bersabda demikian sebagai kecaman terhadapnya. 

Laknat atau kutukan adalah sebuah ungkapan mengusir dan 
menjauhkan yang dikutuk dari rahmat Allah SWT. Laknat atau kutukan itu 
tidak boleh diucapkan kecuali kepada orang yang memang mempunyai 
sifat yang menjauhkannya dari Allah SWT, yaitu kufur atau zalim, dan 
sebaiknya dalam mengutuk harus mengikuti lafal atau ungkapan agama. 

Sifat yang mendatangkan kutukan ada tiga: 1) kufur, 2) bid’ah, dan 3) 
fasik.  

Kutukan dalam setiap sifat itu ada tiga tingkatan: 

Pertama: Kutukan dengan sebutan umum, seperti laknat Allah atas 
orang kafir, kutukan Allah atas orang yang melakukan bid’ah atau kutukan 
Allah atas orang fasik. 

                                                      
70 HR. Tirmidzi (1977). Menurutnya, hadits ini hasan shahih. HR. Ahmad dalam Musnad-nya 

(5/15). Hakim men-shahih-kan hadits ini dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Hadits ini mempunyai saksi 
(pendukung), yakni riwayat shahih dari Abdurrazzaq. 

71 Lihat: Fathul Bâri Syarh Shahîh Al Bukhâri, Ibnu Hajar (10/467). 
72 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/120) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-

nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad Dunya dengan sanad yang baik. 
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Kedua: Kutukan dengan sebutan lebih khusus, seperti laknat Allah atas 
orang Yahudi, Nasrani, Majusi, golongan Qadariah, Khawarij, Rafidhah, 
atau atas pezina, penzalim, pemakan riba dan seterusnya. Semua itu 
dibolehkan, namun dalam mengutuk orang yang melakukan bid’ah perlu 
berhati-hati, karena mengetahui bid’ah itu cukup sulit. Oleh karena itu 
hendaknya orang awam tidak melakukannya, sebab akan menimbulkan 
pertengkaran dan kerusakan di kalangan masyarakat. 

Ketiga: Kutukan terhadap orang tertentu. Ini sangat berbahaya sekali, 
seperti: semoga Allah mengutuk zaid sebab ia kafir, fasik atau melakukan 
bid’ah.  

Mengutuk orang kafir, fasik atau orang yang melakukan bid’ah yang 
sudah pasti terlaknat menurut agama, sah-sah saja, seperti: Fir’aun semoga 
Allah melaknatnya, atau Abu Jahal semoga Allah melaknatnya, sebab 
orang-orang seperti ini sudah jelas mati dalam keadaan kafir. 

Sedangkan mengutuk seseorang di masa hidupnya, seperti: Zaid semoga 
Allah melaknatnya sebab ia seorang Yahudi –misalnya-, ini sangat 
berbahaya, sebab mungkin saja ia akan berislam sebelum meninggal dunia 
dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana bisa dikatakan ia 
terkutuk?! 

Akan tetapi, agar lebih selamat ucapkan: “Semoga Allah melaknat orang 
yang mati dalam keadaan kafir dan tidak melaknat orang yang mati dalam 
keadaan Islam”. Begitu juga hendaknya diucapkan pada: Zaid yang fasik 
atau Zaid yang melakukan bid’ah.  

Mengutuk orang tertentu sangat berbahaya sekali, sebab keadaan 
manusia bisa berubah-rubah, kecuali orang yang diberitahukan seperti 
Rasulullah SAW. Beliau dapat mengetahui orang yang akan mati dalam 
kekafiran. Oleh karena itu, beliau pernah mengutuk orang tertentu, seperti 
dalam salah satu doa beliau: “Ya Allah, laknat Abu Jahal Bin Hisyah dan 
Utbah Bin Rabi’ah.”73 

Begitu juga orang yang sudah jelas meninggal dunia dalam keadaan 
kafir, kita boleh mengutuk dan memakinya, dengan catatan kutukan atau 
makian itu tidak menyakiti perasaan keluarganya yang muslim. Namun jika 
dapat menyakiti perasaan keluarganya yang muslim maka tidak 
dibolehkan. 

Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa 
Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar RA saat beliau dan 
beberapa sahabat termasuk Abu Bakar RA, melewati sebuah kuburan di 
samping jalan menuju Thaif. Abu Bakar RA menjawab, “Kuburan ini adalah 
kuburan seorang laki-laki yang membangkang terhadap Allah dan Rasul-
Nya, bernama Sa’id Bin Al ‘Ash. Mendengar ucapan itu, anak si mayit yang 
saat itu juga bersama beliau, bernama ‘Amr Bin Sa’id tersinggung lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah SAW, kuburan itu adalah kuburan seorang 

                                                      
73 Muttafaq ‘Alaih dari Ibnu Mas’ud RA. 
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laki-laki yang lebih sering memberi makan orang yang membutuhkan 
daripada Abi Quhafah (Bapak Abu Bakar RA-penerj).” Abu Bakar RA lalu 
berkata, “Teganya ia berkata demikian, wahai Rasulullah!” Maka, 
Rasulullah SAW pun bersabda, “Cukup!” Lalu beliau menoleh ke arah Abu 
Bakar RA dan bersabda, “Hai Abu Bakar, jika kamu ingin menyebut orang 
kafir maka sebutlah secara umum, sebab jika kamu menyebutnya secara 
khusus, anak-anaknya akan tersinggung.” Setelah kejadian itu, para 
sahabat pun tidak pernah lagi melakukan hal serupa.”74 

Kisah lain: Nu’aiman sering minum khamar, oleh karena itu ia sering 
disanksi dengan pukulan beberapa kali di hadapan Rasulullah SAW. Suatu 
ketika, saat ia disanksi, ada seorang sahabat yang berucap, “Semoga Allah 
mengutuknya. Ia sudah sering melakukannya.” Maka Rasulullah SAW 
bersabda, “Janganlah kamu menjadi pembantu syaitan untuk 
memudharatkan saudaramu.”75 

Dalam riwayat lain: “Jangan kamu berkata seperti itu, sebab ia adalah 
seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Hadits ini menunjukkan 
bahwa mengutuk orang fasik secara khusus itu tidak boleh. 

Jika anda bertanya, “Bolehkan mengutuk Yazid karena ia yang 
membunuh Husen atau memberi perintah untuk membunuhnya?” 

Jawab: Pernyataan bahwa Yazid yang membunuh atau yang memberi 
perintah untuk membunuh, sama sekali tidak kuat, maka dengan demikian 
mengatakan Yazid-lah yang membunuh atau yang memberi perintah itu 
tidak boleh, apalagi mengutuknya, karena kita tidak boleh menisbatkan 
sebuah dosa besar kepada orang muslim tanpa melakukan pembuktian 
sebelumnya. Akan tetapi boleh mengatakan: “Ibnu Muljam telah 
membunuh Ali RA dan Abu Lu’luah telah membunuh Umar RA”, sebab dua 
pernyataan itu sudah jelas dan kuat. 

                                                      
74 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/121) dan Al Iraqi menyebutkan bahwa hadits ini 

diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Marâsil dari Ali Bin Rabi’ah. Ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW 
telah dapat menaklukkan Mekah, beliau langsung menuju ke Thaif bersama Abu Bakar RA dan dua 
anak Sa’id Bin Al ‘Ash. Saat melewati sebuah kuburan, Abu Bakar RA bertanya, “Kuburan siapa ini?” 
Dua anak Sa’id menjawab, “Kuburan Sa’id Bin Al ‘Ash.” Abu Bakar lalu berucap, “Semoga Allah 
mengutuk orang yang ada dalam kuburan ini, karena ia telah memerangi Allah dan Rasul-Nya.. .” 
Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian memaki orang musyrik, maka makilah secara 
umum.” 

75 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/121) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takharîj-
nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam Al Istî’âb dari Zubair Bin Bakkar dari 
Muhammad Bin Hazm secara mursal. Muhammad Bin Hazm ini dilahirkan saat Rasulullah SAW masih 
hidup. Itu sebabnya ia diberi nama dengan Muhammad dan gelarnya adalah Abdu Abdil Malik. 
Sedangkan riwayat Bukhari dari Umar berbunyi demikian: Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah 
SAW  bernama Abdullah. Ia sering membuat Rasulullah SAW tertawa dan ia juga sering dihukum 
karena minum khamar. Pada suatu hari, ia kembali dihadapkan kepada Rasulullah SAW dalam kasus 
minum khamar juga. Maka Rasulullah SAW menjatuhi hukuman pukul. Saat itu, ada seorang sahabat 
berucap, “Ya Allah, kutuklah ia. Ia sudah terlalu sering melakukannya.” Mendengar ucapan itu, 
Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian mengutuknya. Demi Allah, aku tidak mengetahui 
tentangnya kecuali ia seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Bukhari meriwayatkannya dari 
Abu Hurairah. Riwayat ini hanya menyebutkan seorang laki-laki dan tidak menyebutkan namanya. 
Dalam riwayat ini: “Jangan kalian membantu syaitan untuk memudharatkannya.” Dalam riwayat lain: 
“Jangan kalian menjadi pembantu syaitan untuk memudharatkan saudara kalian.” 
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Kesimpulannya, tidak boleh menuduh orang muslim dengan 
melakukan perbuatan fasik atau perbuatan kafir sebelum melakukan 
pembuktian.76 

Rasulullah SAW juga pernah bersabda,  

“Siapapun tidak boleh menuduh orang lain dengan melakukan 
perbuatan kafir atau menuduhnya melakukan perbuatan fasik, sebab 
jika tidak benar maka tuduhan itu kembali kepada tuannya (yang 
mengucapkannya).”77 

Jika anda bertanya, “Bolehkan mengucapkan: ‘Semoga Allah mengutuk 
orang yang membunuh Husen’ atau ‘Semoga Allah mengutuk orang yang 
memberi perintah untuk membunuhnya’?” 

Jawab: Yang tepat adalah: “Semoga Allah mengutuk pembunuh Husen 
jika ia meninggal dunia sebelum sempat bertaubat”, sebab mungkin saja 
orang itu meninggal dunia setelah bertaubat. Coba lihat Wahsyi, 
pembunuh Hamzah paman Rasulullah SAW. Saat Wahsyi membunuh, ia 
dalam keadaan kafir namun kemudian ia bertaubat dari kekafiran dan dari 
tindakan pembunuhan yang pernah ia lakukan. 

Jika anda bertanya, “Bolehkan mengutuk orang yang melakukan 
maksiat secara umum, artinya tidak menyebutkan nama satu per satu?”78 

Jawab: Boleh, dengan dalil firman Allah SWT yang berbunyi: “Ingatlah, 
kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim.” (QS. Hûd:18) 
Firman Allah SWT lagi: “Kemudian seorang penyeru (malaikat) 
mengumumkan di antara kedua golongan itu: "Kutukan Allah ditimpakan 
kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al A’râf:44) 

Juga sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:  

“Semoga Allah mengutuk orang yang menyambung rambut dan 
orang yang minta sambungkan rambutnya.”79 

Juga berdasarkan perkataan Abdullah Bin Mas’ud RA yang berbunyi: 
“Semoga Allah mengutuk perempuan yang membuat tato, perempuan yang 
meminta dibuatkan tato, perempuan yang mencabut bulu alis, perempuan 
yang mengikis sela-sela giginya agar kelihatan indah yang merubah 
ciptaan Allah. Kenapa aku juga tidak mengutuk orang yang telah dikutuk 
oleh Rasulullah SAW, sedangkan mengikuti Rasulullah SAW itu 
diperintahkan dalam kitab Allah?!”80 

                                                      
76 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn (3/121). 
77 Muttafaq ‘Alaih. Lafal riwayat ini dari Bukhari dan diriwayatkan dari Abu Dzar RA. 
78 Lihat: Riyâdhush Shâlihîn dan Al Adzkâr An Nawawi (314). 
79 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Pakaian, bab: Menyambung rambut (10/308 dan 

309)(Fathul Bârî). HR. Muslim (2122). Menyambung rambut yakni: menyambung rambut dengan 
rambut lain agar kelihatan tebal atau kelihatan panjang. 

80 HR. Muslim dalam Kitab Pakaian, bab: Perempuan yang bertato (10/312). 
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Rasulullah SAW juga pernah bersabda, “Semoga Allah mengutuk 
pemakan riba.”81 Rasulullah SAW juga pernah mengutuk pembuat 
patung.82 Rasulullah SAW juga pernah bersabda, “Semoga Allah mengutuk 
orang yang merubah batas tanah.”83 Rasulullah SAW juga bersabda, 
“Semoga Allah mengutuk pencuri, walaupun hanya mencuri sebiji telur.”84 

Rasulullah SAW juga bersabda, “Semoga Allah mengutuk orang yang 
memaki orang tuanya.”85 Sabda Rasulullah SAW juga: “Semoga Allah 
mengutuk orang yang menyembelih bukan karena Allah.”86 Sabda 
Rasulullah SAW juga: “Barang siapa yang melakukan sebuah bid’ah di 
Madinah atau menampung orang yang melakukan bid’ah di sana, maka 
atasnya kutukan Allah, kutukan para malaikat dan kutukan seluruh umat 
manusia.”87 

Rasulullah SAW juga bersabda, “Ya Allah, kutuklah kaum Ra’lan, kaum 
Dzakwan dan kaum ‘Ashiyah yang telah membangkang terhadap Allah dan 
Rasul-Nya.”88 Itu nama tiga kabilah bangsa Arab. 

Rasulullah SAW juga bersabda, “Semoga Allah mengutuk orang-orang 
Yahudi yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat 
sujud.”89 Sabda Rasulullah SAW juga: “Semoga Allah mengutuk laki-laki 
yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki.”90  

Semua orang-orang yang tersebut di atas telah dilaknat atau dikutuk 
oleh Allah dan Rasul-Nya, maka orang muslim pun boleh mengutuk 
mereka. 

Beberapa Perkataan Ulama Tentang Larangan Mengutuk91 

Banyak manusia yang menganggap remeh perbuatan mengutuk dan 
membiarkan lisan mereka untuk menuturkannya, padahal seorang 
mukmin sejati bukanlah seorang pengutuk. Ia tidak pantas membiarkan 
lisannya menuturkan kutukan kecuali terhadap orang yang mati dalam 
keadaan kafir atau terhadap jenis manusia yang sudah terkenal dengan 
sifat-sifat mereka, tanpa menyebutkan nama secara khusus. Berzikir lebih 
baik daripada mengutuk dan jika tidak berzikir maka diam lebih selamat. 

Makki Bin Ibrahim berkata, “Kami pernah bersama Ibnu ‘Aun. Tiba-
tiba ada sebagian orang yang menyebut Bilal Bin Abi Burdah, kemudian 

                                                      
81 HR. Bukhari (10/330) dan Muslim (1597). 
82 HR. Bukhari (4/266) dan (10/330). 
83 HR. Muslim (1978). 
84 HR. Bukhari (12/71, 72) dan Muslim (1687). 
85 HR. Muslim (1978). 
86 HR. Muslim (1978). 
87 HR. Bukhari (4/73) dan Muslim (1366). 
88 HR. Muslim (675). 
89 HR. Bukhari (3/161) dan Muslim (529). 
90 HR. Bukhari (10/279). 
91 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, juz 3. 
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mereka mengutuknya dan memfitnahnya. Saat itu, Ibnu ‘Aun masih 
berdiam diri.  

Melihat sikap itu, mereka pun berkata, “Hai Ibnu ‘Aun, kami 
mengutuknya karena perbuatannya terhadapmu.” Ibnu ‘Aun lalu berkata, 
“Yang membuat aku memilih bersikap diam adalah dua kalimat yang akan 
tertulis dalam buku catatanku di hari kiamat nanti, yaitu: ‘Tidak ada tuhan 
selain Allah’ dan ‘Semoga Allah mengutuk si fulan’. Hanya tertulis dalam 
buku catatanku itu: “Tidak ada tuhan selain Allah” saja lebih aku inginkan 
daripada tertulis juga di sana “Semoga Allah mengutuk si fulan.” 

Ibnu Umar berkata, “Manusia yang paling dibenci oleh Allah SWT 
adalah orang yang suka memaki dan mengutuk.” Sebagian ulama berkata, 
“Mengutuk orang mukmin sama dengan membunuhnya.” Setelah 
meriwayatkan perkataan ini, Hammad Bin Zaid berkata, “Seandainya kamu 
menyatakan bahwa perkataan ini dari Rasulullah SAW, aku tidak akan 
membantah pernyataan itu.” 

Abu Qatadah berkata, “Ada orang yang berucap, ‘Siapa yang mengutuk 
seorang mukmin maka orang itu sama dengan membunuhnya.’ Sungguh, 
ada sebuah hadits dari Rasulullah SAW seperti itu.” 

Sama dengan hukum mengutuk, mendoakan seseorang dengan doa 
yang jahat sekalipun orang itu zalim. Misalnya, “Semoga Allah tidak 
menyembuhkan penyakitnya” atau “Semoga Allah tidak 
menyelamatkannya”, dan seumpamanya. Doa seperti itu sangat tercela. 

9. Canda 

Canda termasuk hal-hal yang tercela dan terlarang, kecuali sedikit atau 
tidak berlebihan.92 

An Nawawi berkata, “Ketahuilah bahwa canda itu dilarang, yakni 
canda yang berlebihan dan terlalu sering, sebab canda itu menimbulkan 
tawa dan tawa menyebabkan matinya hati dan lupa mengingat Allah juga 
lupa berpikir dalam hal-hal agama. Sebagian besar canda yang dilarang itu 
diartikan dengan canda yang menyakitkan perasaan dan menimbulkan rasa 
dengki serta yang dapat menghilangkan wibawa dan ketenangan. Adapun 
yang tidak menimbulkan akibat semacam itu, maka canda itu termasuk 
hal-hal yang mubah (boleh) yang kadang-kadang juga dilakukan oleh 
Rasulullah SAW demi menghibur jiwa orang yang diajak bicara atau 
menjinakkannya. Canda seperti ini dianjurkan dan termasuk sunah.93 

Rasulullah SAW terkadang bercanda dengan para sahabatnya, namun 
beliau tidak pernah mengucapkan atau bercanda kecuali dengan kata-kata 
yang benar. Abu Hurairah RA berkata, “Para sahabat pernah bertanya 
kepada Rasulullah SAW, ‘Wahai Rasulullah, bukankah engkau juga pernah 

                                                      
92 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn (3/124). 
93 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At Tirmidzi (6/125), Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn Li Al Ghazali 

(3/124), Shahîh Muslim bi Syarh An Nawawi dan ‘Aunul Ma’bûd Syarh Abi Dâud (13/343). 
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bercanda dengan kami?” Rasulullah SAW menjawab, ‘Benar, tapi aku tidak 
mengatakan kecuali yang benar.’”94 Maksudnya: “Adil dan jujur, karena 
aku (Rasulullah SAW) terpelihara dari kekeliruan dalam perkataan dan 
perbuatan. Tidak ada seorangpun yang mampu melakukan hal ini karena 
kalian tidak terpelihara.” Pertanyaan mereka ini timbul karena beliau 
melarang mereka untuk bercanda.95 

Al Ghazali mengomentari hadits di atas: “Intinya, boleh bercanda 
sekedarnya dan tidak mengatakan kecuali yang benar.  

Canda yang tidak dibolehkan adalah bila seseorang bercanda dengan 
tujuan hanya ingin membuat orang tertawa dengan segala cara. Rasulullah 
SAW pernah bersabda, “Seseorang yang berkata-kata dengan sebuah 
perkataan yang tujuannya agar orang-orang tertawa, maka ia akan 
dijerumuskan ke dasar api neraka yang paling jauh.”96 

Contoh Canda Rasulullah SAW Bersama Sahabat 

Pertama: Anas RA berkata, “Rasulullah SAW benar-benar berbaur 
dengan kami, hingga beliau pernah berkata kepada adikku, ‘ ََياأَبا ُعَمْيَر َما فََعل
 Hai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair?”97) ’النَُّغْيُر؟

Dalam riwayat Bukhari Muslim ada tambahan: “Adikku itu mempunyai 
nughair yang sering diajaknya bermain. Nughair itu telah mati.” Canda 
Rasulullah SAW ini bertujuan untuk menghiburnya. 

Ath Thayyibi berkata98, “Kata ganti jamak dalam kalimat: “Berbaur 
dengan kami” itu maksudnya: Anas dan keluarganya. Artinya, beliau 
benar-benar berbaur dengan keluarga kami, hingga dengan anak kecil, 
bercanda dengannya dan menanyakan tentang tingkah nughairnya. 

Kedua: Dari Anas Bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda 
kepadanya, ‘!َياَذااألُذَنْيِن’ (Hai orang yang punya dua telinga!).”99 Mahmud 
berkata, “Abu Umamah berkata, ‘Maksud beliau mengucapkan itu adalah 
untuk bercanda dengannya.’” 

Maksud beliau menggunakan kata: “Hai orang yang punya dua 
telinga”, anjuran untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik 
apa yang akan dikatakan. Pendengaran ada dengan adanya telinga yang 

                                                      
94 HR. Tirmidzi dalam bab: Canda (6/125). Ia berkata bahwa status hadits ini hasan. 
95 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At Tirmidzi (6/127). 
96 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/112) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-

nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad Dunya dari Abu Hurairah dengan sanad yang baik. 
97 HR. Tirmidzi dalam bab: Canda (6/125). Ia berkata, “Status hadits ini hasan shahih (Tuhfah Al 

Ahwadzi). Nughair adalah jenis burung yang mirip dengan burung pipit berparuh merah. Ada yang 
mengatakan bahwa nughair adalah burung pipit. Ada juga yang mengatakan bahwa penduduk 
Madinah sering menyebutnya burung Bulbul. Maksud sabda beliau itu adalah “Apa yang terjadi dengan 
burungmu, aku tidak melihatnya bersamamu.” 

98 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At Tirmidzi (6/126). 
99 HR. Tirmidzi dalam bab: Canda (6/127) (Tuhfah Al Ahwadzi). HR. Abu Daud dalam bab: Canda 

(13/346) (‘Aunul Ma’bûd). 
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berfungsi dan siapa yang Allah berikan telinga tapi ia tetap lupa serta tidak 
mendengarkan dengan sebaik-baiknya, maka jangan salahkan orang lain 
bila ia mendapat celaka. 

Ada yang mengatakan bahwa ucapan beliau itu termasuk canda 
Rasulullah SAW dan halusnya prilaku beliau. 

Ketiga: Dari Anas RA: Ada seorang laki-laki yang datang menemui 
Rasulullah SAW. Laki-laki itu berkata, “Bawa aku, wahai Rasulullah.” 
Rasulullah SAW menjawab, “Aku akan membawamu di atas anak unta.” 
Laki-laki itu kembali berkata, “Mana mungkin anak unta bisa 
membawaku?” Rasulullah SAW kembali menjawab, “Apakah kamu lupa 
bahwa unta dewasa juga anak unta?”100  

Menurut sebagian ulama, “Laki-laki itu datang menemui Rasulullah 
SAW meminta kendaraan untuk membawa barangnya maka Rasulullah 
SAW bersabda, “Aku akan memberikan kendaraan berupa anak unta.” 
Laki-laki itu berkata heran, “Apa yang bisa aku lakukan dengan anak 
unta?” Sebab sepengetahuannya anak unta tidak bisa berbuat apa-apa 
dengan barangnya, di samping belum bisa ditunggangi. Maka Rasulullah 
SAW bersabda, “Apakah kamu lupa bahwa unta dewasa juga anak unta?!” 
Artinya: Seandainya kamu renungkan pasti kamu tidak akan berkata 
begitu.  

Riwayat ini juga memberikan isyarat bahwa orang yang mendengar 
suatu perkataan sebaiknya direnungkan terlebih dahulu dan tidak terburu-
buru menjawab, hingga ia mengerti maksudnya.101 

Keempat: Dari Hasan: Seorang perempuan tua datang menemui 
Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Tidak akan 
masuk surga perempuan tua.” Mendengar ucapan itu, perempuan tua itu 
menangis tersedu-sedu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, “Kamu 
bukan perempuan tua saat itu (di hari kiamat nanti). Apakah kamu lupa 
firman Allah SWT yang berbunyi: “Sesungguhnya Kami menciptakan 
mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung (tanpa melalui kelahiran dan 
langsung menjadi gadis) dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.” 
(QS. Al Wâqi’ah:35-36)102 

Kelima: Zaid Bin Aslam berkata, “Ada seorang perempuan yang 
bernama Ummu Aiman datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, 
“Suamiku mengundangmu, wahai Rasulullah.” Rasulullah SAW bersabda, 
“Siapa suamimu, apakah yang di matanya ada warna putih?” Ia menjawab, 
“Di matanya tidak ada warna putih, ya Rasul.” Rasulullah SAW bersabda 
lagi, “Tentu ada warna putih di matanya.” Ia menjawab, “Tidak ada, demi 

                                                      
100 HR. Tirmidzi dalam Jâmi’-nya, bab: Canda (6/128). Menurutnya hadits ini hasan gharib. 

(Tuhfah Al Ahwadzi). HR. Abu Daud dalam Sunan-nya, bab: Riwayat tentang bercanda (13/342) 
(‘Aunul Ma’bûd). 

101 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At Tirmidzi (6/1288) dan ‘Aunul Ma’bûd Syarh Sunan 
Abi Daud (13/343). 

102 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/125) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-
nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Asy Syamâil secara mursal. Ibnu Al Jauzi dalam 
Al Wafâ’ meriwayatkan dari Anas dengan sanad yang lemah. 
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Allah!” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada seorang manusia pun 
kecuali ada warna putih di matanya.”103 Maksud warna putih di sini 
adalah warna putih yang mengelilingi kornia mata. 

Keenam: Aisyah RA berkata, “Aku dan Rasulullah SAW pernah 
berlomba lari dan aku dapat mengalahkan beliau. Namun saat aku semakin 
gemuk, beliau dapat mengalahkanku. Beliau lalu bersabda, ‘Kekalahan ini 
sebab gemukmu.”104 

Ketujuh: Aisyah RA juga pernah berkata, “Suatu ketika, aku bersama 
Rasulullah SAW dan Saudah Binti Zam’ah. Saat itu, aku membuat adonan 
roti dan kubawa kepada mereka. Lalu aku berkata kepada Saudah, “Coba 
kamu cicipi adonan ini!” Saudah menjawab, “Aku tidak suka makanan itu.” 
Aku berkata, “Demi Allah, kamu mau mencicipinya atau aku akan 
mencoreng wajahmu dengan adonan ini.” Saudah menjawab, “Aku tidak 
akan mencicipinya.” Maka dengan jari tanganku, aku menyolek sedikit 
adonan itu dan kucorengkan ke wajahnya. Lalu Saudah pun menyolek 
sedikit adonan itu dan mencorengkannya ke wajahku. Melihat kejadian itu, 
Rasulullah SAW tertawa.”105  

Imam Al Ghazali berkata, “Sebagian besar senda gurau bersama istri 
dan anak-anak seperti ini banyak diriwayatkan dan itu menjadi sarana 
Rasulullah SAW saat penawar lemahnya hati mereka, namun tetap tidak 
berlebihan.  

Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Shuhaib yang sedang 
makan kurma dan saat itu ia sedang sakit mata sebelah, beliau bersabda, 
“Kamu masih bisa makan kurma sedangkan kamu sedang sakit mata?” 
Shuhaib menjawab, “Aku makan dengan mengggunakan mataku yang 
sebelah lagi, wahai Rasulullah.” Mendengar itu, Rasulullah SAW 
tersenyum.106 

Jika anda bertanya, “Kenapa canda dilarang sementara Rasulullah SAW 
sendiri bercanda?” 

Jawab: Jika anda bercanda seperti canda Rasulullah SAW dan sahabat, 
yaitu canda yang tidak berlebihan, tidak mengucapkan kecuali yang benar, 
tidak menyakiti perasaan dan tidak terlalu sering maka tidak mengapa anda 
bercanda. Sebuah kesalahan besar jika ada seseorang yang menjadikan 
canda ini sebagai profesi (pelawak-penerj) yang menjadi pekerjaannya 
setiap hari kemudian ia berdalih dengan perbuatan Rasulullah SAW. Ini 
sangat keliru sekali. 

                                                      
103 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/126) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-

nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Zubair Bin Bakkar dalam Kitab Senda Gurau dan Canda, juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad Dunya dari Ulbah Bin Sahm Al Fahri. 

104 HR. Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Aisyah RA dengan sanad yang shahih. HR. Bukhari 
dan Muslim dengan ada perbedaan dalam lafal mereka. 

105 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-nya bahwa 
hadits ini diriwayatkan oleh Zubair Bin Bakkar dalam Kitab Senda Gurau, dan Abu Ya’la dengan sanad 
yang baik. 

106 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’(3/127) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-
nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim dari Shuhaib dan semua perawinya 
orang-orang tsiqah. 
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Canda Dapat Menyebabkan Jatuhnya Wibawa 

Umar RA berkata, “Siapa yang suka bercanda maka ia akan dipandang 
remeh.”  

Muhammad Bin Al Munkadir berkata, “Ibuku berkata kepadaku, ‘Hai 
anakku, jangan bercanda dengan anak-anak, sebab kamu akan dipandang 
remeh oleh mereka.” 

Sa’id Bin Al ‘Ash berkata kepada anaknya, “Janganlah kamu bercanda 
dengan orang terhormat, sebab kamu akan dibenci dan janganlah kamu 
bercanda dengan orang hina, sebab ia akan berani terhadapmu.” 

Umar Bin Abdul Aziz berkata, “Bertakwalah kepada Allah dan jauhilah 
senda gurau, sebab senda gurau itu dapat menimbulkan dendam dan 
membawa kepada kejelekan. Berbicaralah dengan Al Qur’an dan 
berbincang-bincanglah tentangnya. Jika itu terasa berat bagimu maka 
dengan pembicaraan yang baik dan serius saja.” 

Umar RA berkata, “Apakah kalian tahu, kenapa canda itu bahasa 
Arabnya َزاحالِم ? Sebab, canda itu أَزاَح (menjauhkan) pelakunya dari yang 
benar.” Ada ulama yang berkata, “Setiap sesuatu itu pasti ada akarnya dan 
akar kebencian adalah senda gurau.” 

Beberapa Perkataan Ulama Tentang Tercelanya Canda107 

Umar RA berkata, “Siapa yang banyak tertawa pasti sedikit rasa 
takutnya. Siapa yang bercanda, ia akan diremehkan. Siapa yang sering 
melakukan sesuatu, pasti itu menjadi cirinya. Siapa yang banyak bicara, 
banyak pula salahnya. Siapa yang banyak salahnya, pasti sedikit rasa 
malunya. Siapa yang sedikit rasa malunya, pasti sedikit rasa wara’nya. 
Siapa yang sedikit rasa wara’nya, matilah hatinya. Sesungguhnya tawa itu 
menunjukkan lupanya seseorang terhadap akhirat. Rasulullah SAW 
bersabda, “Seandainya kalian tahu apa yang kuketahui, pasti kalian akan 
sering menangis dan akan jarang tertawa.”108 

Ada seorang laki-laki yang berkata kepada saudaranya, “Hai saudaraku, 
pernahkah kamu mendengar bahwa kamu akan masuk ke dalam api 
neraka.” Saudaranya menjawab, “Pernah.” Laki-laki itu berkata lagi, 
“Pernahkan kamu mendengar bahwa kamu akan keluar darinya bila sudah 
masuk ke dalamnya?” Saudaranya menjawab, “Tidak pernah.” Laki-laki itu 
lalu berkata, “Lantas kenapa kamu tertawa?!” Setelah kejadian itu, tidak 
pernah lagi saudaranya itu tertawa hingga akhir hanyatnya.” 

Yusuf Bin Asbath berkata, “Selama tiga puluh tahun, Hasan Al Bashri 
tidak pernah tertawa. Ada juga yang mengatakan bahwa selama empat 
puluh tahun, ‘Atha As Sulami tidak pernah tertawa.” 

                                                      
107 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, juz 3. 
108 Muttafaq ‘Alaih dari Anas dan Aisyah RA. 
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Wuhaib Bin Al Ward pernah melihat suatu kaum yang tertawa riang di 
hari Raya Fitri, lalu beliau berkata, “Jika mereka memang yakin telah 
diampuni maka perbuatan seperti ini bukanlah perbuatan orang yang 
bersyukur dan jika mereka yakin tidak diampuni maka perbuatan seperti 
ini bukanlah perbuatan orang yang takut kepada Allah.” 

Ibnu Abbas berkata, “Siapa yang melakukan sebuah dosa sambil 
tertawa, pasti ia akan masuk neraka sambil menangis.” 

Muhammad Bin Wasi’ berkata, “Jika kamu melihat seseorang menangis 
di dalam surga, kamu pasti merasa heran, bukan?!” Ada yang menjawab, 
“Tentu saja.” Ia berkata lagi, “Namun orang yang tertawa sedangkan ia 
tidak tahu kemana ia akan dimasukkan di hari kiamat nanti, orang itu lebih 
mengherankan dari orang yang menangis di dalam surga tersebut.” 

Dari hadits-hadits Rasulullah SAW, dapat kita ketahui bahwa sebagian 
besar sikap beliau tidak lebih dari tersenyum, hanya sesekali lebih dari 
tersenyum, yaitu tertawa tapi tidak terbahak-bahak. Ibnu Baththal 
berkata109, “Yang patut untuk ditauladani dari perbuatan Rasulullah SAW 
adalah apa saja yang sering dilakukan oleh beliau. (Yakni tersenyum-
penerj). 

Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari 
Abu Hurairah RA secara marfu’: “Janganlah kamu banyak tertawa, sebab 
banyak tertawa itu dapat mematikan hati.” 

10. Sanjungan 

Pada beberapa situasi, sanjungan itu dilarang, dan Allah SWT 
membenci sanjungan dan orang-orang yang suka menyanjung. Imam Al 
Ghazali berkata110, “Sanjungan mengadung enam penyakit, empat masuk 
pada orang yang menyanjung dan dua masuk pada orang yang disanjung. 

Penyakit yang masuk pada orang yang memuji: 

- Terkadang ia berlebihan dalam menyanjung hingga sampai dibuat-
buat.  

- Terkadang sifat riya’ (senang dilihat) masuk ke dalam hatinya 
sebab dengan sanjungan itu ia ingin menampakkan rasa 
simpatinya kepada orang yang disanjung. Terkadang juga 
sanjungan itu tidak timbul dari hatinya dan ia tidak sungguh-
sungguh dalam menuturkannya. Dengan demikian, ia menjadi 
orang yang riya’ (senang dilihat) dan munafik.  

- Terkadang ia mengatakan sesuatu yang tidak ada pada orang yang 
disanjung. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada seorang 
laki-laki yang sedang disanjung-sanjung di hadapan Rasulullah 
SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Celaka kamu, kamu telah 

                                                      
109 Lihat: Fathul Bârî Syarh Shahîh Al Bukhari, Ibnu Hajar (10/505). 
110 Lihat: Ihyâ’ Al ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/156). 
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memenggal leher temanmu sendiri (orang yang disanjung-penerj). 
-Kata-kata ini beliau ucapkan beberapa kali-. Jika kalian memang 
harus menyanjung, sebaiknya ucapkan: “Saya kira ia itu begini dan 
begitu.” Jika ia berkeyakinan begitu sesungguhnya Allah pun 
punya penilaian sendiri dan tidak ada seorang pun yang suci di 
hadapan Allah SWT.”111 

Maksud sabda Rasulullah SAW: “Kamu telah memenggal leher 
temanmu sendiri” adalah membinasakannya, sebab orang yang 
memenggal leher seseorang berarti membinasakannya.112 

An Nawawi berkata, “Akan tetapi kebinasaan orang yang disanjung 
itu pada agamanya dan bisa juga pada dunianya, bila dilihat dari 
apa yang membuatnya menjadi merasa bangga. 

Ibnu Baththal berkata, “Kesimpulan larangan adalah bahwa siapa 
yang berlebihan dalam menyanjung orang lain dengan sanjungan 
yang tidak sesuai atau tidak benar, pasti orang yang disanjung itu 
akan merasa bangga, karena ia mengira bahwa sanjungan itu 
benar dan memang pantas untuknya. Barangkali ia akan 
meremehkan usaha dan tidak bersemangat lagi untuk 
meningkatkan kebaikan atau prestasinya, karena sudah merasa 
cukup dengan sanjungan yang didapatnya. 

Umar RA pernah mendengar seorang laki-laki yang sedang 
menyanjung temannya, maka Umar RA bertanya kepada laki-laki 
yang memuji itu, “Apakah kamu pernah bepergian bersamanya?” 
Laki-laki itu menjawab, “Tidak pernah.” “Apakah kamu pernah 
melakukan jual beli atau muamalah lainnya dengannya?”, tanya 
Umar. “Tidak pernah”, jawab laki-laki itu. “Apakah kamu selalu 
bersamanya di pagi dan di sore hari?”, tanya Umar lagi. “Tidak”, 
jawab laki-laki itu. Maka Umar RA berkata, “Demi Allah yang tidak 
ada tuhan selain Dia, berarti kamu tidak mengenalnya!” 

- Terkadang orang yang disanjung itu merasa senang dengan 
sanjungan orang yang menyanjungnya, padahal ia seorang 
penzalim atau fasik. Ini yang tidak boleh terjadi.  

Hasan berkata, “Siapa yang mendoakan orang zalim dengan panjang 
umur, berarti ia senang orang yang didoakannya terus maksiat kepada 
Allah di muka bumi-Nya. Penzalim dan fasik seharusnya dimaki agar ia 
mengambil pelajaran dan seharusnya tidak disanjung hingga ia tidak 
merasa senang.” 

Sedangkan penyakit yang masuk pada orang yang disanjung, datang 
dari dua arah:  

Pertama: Timbul di hati orang yang disanjung itu rasa sombong dan 
rasa bangga. Dua perasaan ini sangat merugikan. 

                                                      
111 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Apa yang dibenci dari sanjungan 

(6/476)(Fathul Bâri). HR. Ibnu Mahaj dalam Kitab Adab, bab: Makruh menyanjung (13/159). 
112 Lihat: ‘Aunul Ma’Bûd Syarh Sunan Abi Daud (13/159). 
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Hasan berkata, “Suatu hari, Umar RA duduk sambil memegang mutiara. 
Saat itu ia bersama beberapa orang sahabatnya. Tiba-tiba datang Jarud Bin 
Mundzir dan ketika itu pula seorang laki-laki yang bersamanya berkata, 
“Orang itu adalah pemuka kaum Rabi’ah. Sanjungan itu didengar oleh 
Umar, para sahabatnya dan oleh Jarus sendiri. Tatkala Jarud mendekat, 
Umar langsung memukulkan mutiara yang ada di tangannya. Maka Jarud 
pun berkata, “Ada apa denganmu, hai Amirul Mukminin?” Umar 
menjawab, “Ada apa denganku, bukankah kamu telah mendengarnya?!” 
Jarud menjawab, “Aku mendengar ucapan mulutnya.” Umar RA berkata, 
“Aku khawatir kalau-kalau hatimu dirasuki oleh sesuatu (rasa bangga-
penerj) maka aku ingin menghalanginya darimu.” 

Kedua: Saat seseorang mendapat sanjungan, ia pasti akan senang, lupa 
dan merasa bangga dengan dirinya. Siapa yang merasa bangga dengan 
dirinya, pasti akan lemah kesungguhannya. Kesungguhan akan bertambah 
kuat bila seseorang melihat kekurangan pada dirinya dan bila lisan 
menyanjungnya, ia pasti mengira bahwa ia sudah mencapai kesempurnaan 
lalu ia berhenti sampai di sana. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, 
“Kamu telah memenggal leher temanmu. Bila ia mendengar sanjunganmu 
itu, ia tidak akan mendapat keuntungan.” 

Muthrif berkata, “Tidak pernah aku mendengar sanjungan dan pujian 
kecuali sanjungan dan pujian itu membuat kecil jiwaku.” 

Umar RA berkata, “Sanjungan adalah penjagalan. Orang yang dijagal 
adalah orang yang dihentikan dari amal perbuatan, begitu juga sanjungan, 
dapat menghentikan amal atau usaha, atau karena sanjungan itu 
menimbulkan kemalasan. Dua hal itu (berhenti beramal dan malas) sangat 
membinasakan sebagaimana dijagal. Oleh sebab itu, sanjungan sama 
dengan penjagalan.” 

Jika sanjungan itu bersih dari semua penyakit ini, baik pada orang yang 
menyanjung dan orang yang disanjung maka sanjungan itu tidak dilarang 
bahkan bisa menjadi sunah. Seperti sanjungan Rasulullah SAW terhadap 
sahabatnya, di antaranya: “Seandainya ada nabi setelahku, pasti nabi itu 
adalah Umar.”113 

Akan tetapi, Rasulullah SAW mengucapkan itu dengan penuh kejujuran 
juga pengetahuan dan para sahabat sangat jauh sekali dari mempunyai 
rasa sombong, bangga dan menjadi loyo atau tidak bersemangat lagi dalam 
beramal. 

Berdasarkan hadits di atas, dapat kita simpulkan bahwa sanjungan yang 
memang pantas diucapkan pada orang yang disanjung tidak termasuk 
sanjungan yang dilarang. Misalnya sanjungan dan pujian dalam syair, 
khutbah dan pembicaraan lainnya yang ditujukan kepada Rasulullah SAW 
dan beliau tidak pernah melempar pasir ke muka orang yang menyanjung 
beliau.  

                                                      
113 HR. Tirmidzi dari Uqbah Bin Amir. Menurutnya hadits ini hasan. 
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Dalam sebuah riwayat dari Abu Mu’ammar RA, ia berkata, “Ada 
seorang laki-laki yang menyanjung seorang amir. Maka Miqdad Bin Aswad 
langsung melempar wajah laki-laki itu dengan pasir, lalu ia berkata, “Kami 
diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melempar pasir ke wajah orang 
yang suka menyanjung.”114 

Maksud dari perkataan Miqdad: “Kami diperintahkan oleh Rasulullah 
SAW untuk melempar pasir ke wajah orang yang suka menyanjung” 
adalah: 

Menurut sebagian ulama, pasir diambil lalu dilemparkan ke wajah 
orang yang menyanjung, berdasarkan makna lahir hadits. 

Menurut sebagian ulama lagi, itu merupakan kata isyarat untuk 
perintah memberikan harta kepada orang yang menyanjung, sebab harta 
itu hina seperti pasir. Artinya, “Berikan kepada mereka harta dan potong 
lisan mereka agar tidak mengejek kalian.” 

Menurut sebagian ulama lagi, artinya: “Berikan kepada mereka sedikit 
pemberian.” Maka, pemberian yang sedikit itu diumpamakan dengan pasir. 

Menurut sebagian ulama lagi, maksudnya adalah orang yang suka 
menyanjung itu harus dibuat kecewa dengan tidak diberi imbalan apapun 
untuk sanjungannya. Artinya, sebagai kecaman terhadap orang yang suka 
menyanjung dan anjuran agar menahannya dari suka menyanjung karena 
sanjungan itu dapat membuat seseorang tertipu dan takabur.115 

Miqdad mengamalkan hadits ini secara lahiriah, yakni benar-benar 
mengambil pasir dan melemparkannya ke muka orang yang suka 
menyanjung itu, padahal bisa ditakwilkan dengan membuatnya kecewa 
atau dengan tidak diberi imbalan. Dengan takwilan itu maka maksud 
riwayat di atas sebagai berikut: “Siapa yang memuji dan menyanjung 
kalian maka janganlah kalian memberi imbalan kepadanya.”  

Pasir diartinya dengan tidak memberi, seperti ungkapan: “Tidak ada 
lagi sesuatu di tangannya kecuali pasir.” (Artinya ia tidak memiliki apa-apa 
lagi-penerj) 

Yang lebih baik adalah hadits ini diamalkan secara lahiriah 
sebagaimana yang disebutkan dalam cerita Miqdad Bin Aswad. Jika tidak 
bisa maka ditakwilkan dengan makna lain, yaitu: mengecewakannya dan 
tidak memberi imbalan. 

Al Khatthabi berkata, “Orang yang suka menyanjung atau suka memuji 
dalam hadits adalah orang yang menjadikan perbuatan memuji dan 
menyanjung sebagai kebiasaan dan mata pencahariannya. Sedangkan 
orang yang memuji seseorang atas perbuatannya yang baik dan perkara 

                                                      
114 HR. Tirmidzi dalam Kitab Adab, bab: Rasulullah SAW tidak suka sanjungan dan orang yang 

suka menyanjung (7/73)(Tuhfah Al Ahwadzi). HR. Abu Daud dalam Kitab Adab, bab: Rasulullah tidak 
suka dengan sikap suka menyanjung (13/159), dan menurutnya hadits ini hasan shahih (‘Aunul 
Ma’bûd). 

115 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At Tirmidzi (7/73). 



 

Hadits-hadits Penuntun Akhlaq dan Keluarga _____________________________________________________  60

yang terpuji serta agar menjadi motivasi bagi orang lain dan anjuran agar 
mentauladaninya, maka orang yang melakukan itu bukan termasuk orang 
yang suka memuji yang dimaksudkan dalam hadits di atas.”116  

An Nawawi berkata dalam Syarah Muslim117, “Ada beberapa hadits 
tentang larangan memuji di hadapan dan di belakang dan tentang 
kebolehan memuji seseorang di hadapannya dalam Shahih Bukhari dan 
Shahih Muslim.” Para ulama berkata, “Untuk menyatukan hadits-hadits 
yang berbeda itu, maka diartikan bahwa larangan itu ditujukan untuk 
sanjungan atau pujian yang mengada-ada dan berlebihan, atau ditujukan 
atas orang yang dikhawatirkan akan terlena dalam rasa bangga bila ia 
mendengarnya. Sedangkan orang yang tidak dikhawatirkan akan hal 
demikian karena kekuatan hatinya, akalnya dan pengetahuannya maka 
tidak dilarang memujinya di hadapannya. Bahkan jika sanjungan itu dapat 
menimbulkan manfaat seperti dapat menjadi motivator untuk kebaikan 
yang lain, menjadi penambah kebaikan atau menjadi tauladan bagi orang 
lain, maka itu sangat dianjurkan. 

Sanjungan seseorang kepada dirinya sendiri, sangat jelek sekali, sebab 
adanya unsur kesombongan dan berbangga diri. 

Muthrib berkata, “Bapakku118 pernah berkata, ‘Aku pernah ikut dalam 
rombongan delegasi ‘Amir menemui Rasulullah SAW. Setelah kami bertemu 
dengan beliau, kami berkata, ‘Engkau adalah tuan kami.’ Rasulullah SAW 
menjawab, ‘Tuan sebenarnya adalah Allah.’ Kami berkata lagi, ‘Engkau 
orang yang paling mulia dan paling besar kekuasaan.’ Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Silakan kalian ucapkan kata-kata yang benar atau sebagian kata-
kata kalian tapi jangan sampai syaitan menyeret kalian.’”119 

Al Qari berkata, “Maksudnya, yang menguasai ubun-ubun semua 
makhluk dan memiliki mereka adalah Allah SWT. Kata-kata ini tidak 
bertentangan dengan kepemimpinan Rasulullah SAW, sebab hanya majaz 
atau nisbi, di mana beliau bersabda, “Aku adalah tuan anak Adam dan aku 
tidak merasa sombong.”120 Artinya, Aku tidak mengucapkannya untuk 
membanggakan diri, akan tetapi menyebut ni’mat Allah semata (tahdduts 
bin ni’mah). 

                                                      
116 Lihat: ‘Aunul Ma’bûd Syarh Sunan Abi Daud (13/159) dan Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At 

Tirmidzi (7/74). 
117 Lihat: Syarh Shahîh Muslim, An Nawawi (18/126). 
118 Namanya Abdullah Bin Syakhir. 
119 HR. Abu Daud dalam Sunan-nya, Kitab Adab, bab: Larangan Menyanjung (13/161). Hadits 

Abdullah Bin Syakhir ini sanadnya shahih. Ahmad juga meriwayatkan hadit ini dalam Musnad-nya. 
120 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (3/157) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-

nya bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Sa’id Al Khudri dan Hakim 
dari Jabir RA. Menurutnya sanad hadits ini shahih. Hakim juga mempunyai riwayat dari Ubadah Bin 
Shamit: “Aku tuan manusia di hari kiamat nanti dan aku tidak merasa bangga.” Muslim juga 
mempunyai riwayat lain dari Abu Hurairah: “Aku adalah tuan anak Adam di hari kiamat nanti.” 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  61

Bukhari juga meriwayatkan dari Jabir RA bahwa Umar RA pernah 
berkata, “Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakan tuan kita, 
yakni Bilal.”121 

Maksud sabda Rasulullah SAW: “Jangan sampai syaitan menyeret 
kalian”, adalah silakan kalian ucapkan apa yang ingin kalian ucapkan tapi 
jangan mengada-ada, seakan-akan kalian menjadi wakil syaitan dan 
utusannya. 

As Suyuthi berkata, “Al Khatthabi berkata122, ‘Tuan sebenarnya adalah 
Allah’ artinya seluruh kepemimpinan itu hakikatnya hanya milik Allah 
SAW. Seluruh makhluk adalah hamba Allah.” 

Sedangkan maksud ketidaksenangan beliau terhadap sebutan tuan 
padahal beliau pernah bersabda: “Aku adalah tuan anak Adam”, sebab 
semua anggota delegasi itu baru saja masuk dan mengenal Islam. Mereka 
mengira bahwa kepemimpinan itu adalah dengan kenabian dan karena 
dahulunya mereka mempunyai tuan-tuan yang mereka agungkan dan 
patuhi. 

Maksud sabda beliau: “Silakan kalian ucapkan kata-kata yang benar” 
adalah silakan ucapkan kata-kata ahli agama dan sebut aku sebagai nabi 
dan rasul sebagaimana Allah SAW menamaiku dalam kitab-Nya. Jangan 
kalian sebut aku sebagai tuan sebagaimana kalian menyebut pemimpin-
pemimpin kalian dan pembesar-pembesar kalian serta jangan kalian 
menjadikanku seperti mereka, sebab aku tidak seperti mereka. Mereka 
memimpin kalian dalam perkara dunia sedangkan aku memimpin kalian 
dengan kenabian dan risalah. Oleh karena itu, sebutlah aku sebagai nabi 
dan rasul. 

Sabda beliau: “Atau sebagian kata-kata kalian” maksudnya: tinggalkan 
sebagian kata-kata kalian dan bersikaplah sedang-sedang saja (tidak 
berlebihan), atau tinggalkan kata Tuan dan katakanlah nabi dan rasul. 

Yang Harus Diwaspadai Oleh Orang yang Dipuji 

Imam Al Ghazali berkata123, “Ketahuilah, orang yang dipuji harus 
benar-benar waspada terhadap penyakit takabur, merasa bangga dan loyo 
(tidak berusaha lagi). Tidak ada yang selamat dari penyakit-penyakit itu 
kecuali orang yang mengenal dirinya sendiri dan merenungi akibatnya 
juga bahaya riya’. Yang mengetahui hakikat dirinya hanya ia sendiri, 
sedangkan orang yang memuji tidak mengetahuinya. Seandainya semua 
rahasia dirinya dan apa yang tersirat dalam hatinya terkuak, pasti orang 
yang memuji itu tidak lagi akan memujinya. 

Orang yang dipuji juga hendaknya menampakkan ketidaksenangan 
terhadap sanjungan atau pujian, dengan meremehkan orang yang 

                                                      
121 Lihat: ‘Aunul Ma’bûd Syarh Sunan Abi Dâud (13/161). 
122 Lihat: Ibid(13/162). 
123 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/157). 
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memujinya. Rasulullah SAW bersabda, “Lemparkan pasir ke wajah orang 
yang suka memuji.” 

Perkataan Ulama Seputar Tercelanya Suka Menyanjung 

Sufyan Bin Uyainah berkata, “Sanjungan tidak akan bisa membuat 
orang yang mengenal dirinya sendiri menjadi terlena.” 

Ada seorang laki-laki menyanjung seorang saleh maka orang saleh itu 
berucap, “Ya Allah, sesungguhnya mereka itu tidak mengenalku sementara 
Engkau mengenalku.” 

Ada seorang saleh yang disanjung, lalu ia berucap, “Ya Allah, 
sesungguhnya hamba-Mu ini berusaha mendekatiku dengan kemurkaan-
Mu. Aku minta Engkau menyaksikan bahwa aku benci kepadanya.” 

Ali RA berucap saat ia disanjung, “Ya Allah ampunilah apa yang tidak 
mereka ketahui pada diriku, jangan Engkau sanksi aku dengan sebab apa 
yang mereka ucapkan dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka 
sangkakan.” 

Ada seorang laki-laki yang menyanjung Umar RA,  maka ia pun 
berkata, “Apakah kamu ingin mencelakakanku dan mencelakakan dirimu 
sendiri?” 

Seorang laki-laki pernah menyanjung Ali RA langsung di hadapannya 
padahal sebelumnya ada yang memberitahukan bahwa laki-laki itu pernah 
mencelanya maka Ali pun berkata, “Aku tidak seperti yang kamu 
sanjungkan tapi lebih dari apa yang kausembunyikan dalam dirimu.” 

11. Suka Bernyanyi dan Bersyair 

Pertama: Nyanyian 

Bernyanyi adalah mengeraskan suara dengan lantunan syair. Oleh 
sebab itu sekelompok ulama syafi’iyah dan malikiah, di antaranya Al 
Adzra’i dan Al Qurthubi berkata, “Bernyanyi itu terbagi dua124: 

Pertama: Bernyanyi yang sering dilakukan saat bekerja dan membawa 
beban serta saat menghilangkan keletihan dalam perjalanan, sebagai 
pemicu dan pembangkit semangat, seperti nyanyian penunggang unta, 
nyanyian para ibu untuk menenangkan atau menidurkan anaknya dan 
hiburan hamba sahaya. 

Jika nyanyian itu tidak mengandung unsur-unsur cabul dan hal-hal 
yang diharamkan, seperti menyebut khamar dan wanita, maka tidak 
diragukan lagi kebolehannya, dan bisa saja menjadi hal yang dianjurkan 
bila menjadi pemicu semangat untuk melakukan kebaikan, seperti 
nyanyian saat berhaji dan saat perang, juga seperti nyanyian Rasulullah 
SAW dan para sahabatnya saat membangun masjid nabawi, saat menggali 

                                                      
124 Lihat: Kaffur Ru’â’ ‘An Muharramâtil Lahwi wa As Simâ’, Ibnu Hajar Al Haitsami (2/277). 
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parit dan pada saat-saat lainnya. Juga seperti syair-syair tentang zuhud 
terhadap dunia dan tamak terhadap akhirat. Nyanyian seperti ini termasuk 
nasehat yang sangat berguna dan bisa menjadi pahala besar. 

Rasulullah SAW pernah meminta para wanita Anshar untuk 
menyanyikan nyanyian berikut pada acara perkawinan mereka: 

Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu.. 

Maka selamat bagi kami dan selamat bagi kamu.. 

Dalam Ighâtsah Al Lahfân, Al Hafizh Ibnu Qayyim berkata, “Dalam 
Shahih Bukhari dan Muslim, Aisyah RA berkata, “Suatu ketika, Rasulullah 
SAW datang menemuiku dan saat itu aku bersama dua orang jariah 
(wanita muda) yang sedang bernyanyi dengan nyanyian Bu’ats. Rasulullah 
SAW masuk ke rumah dan langsung membaringkan diri di atas kasur, 
menghadap ke dinding. Tak lama kemudian, Abu Bakar masuk dan 
langsung membentakku. Ia berkata, “Suling syaitan di sisi Rasulullah 
SAW?!” Mendengar ucapan Abu Bakar, Rasulullah SAW membalikkan 
tubuh dan berkata, “Biarkan mereka.” Namun ketika beliau berbalik lagi, 
aku mengisyaratkan kepada dua wanita muda itu dan mereka pun 
keluar.”125 

Rasulullah SAW tidak mengomentari Abu Bakar yang menamakan 
nyanyian itu dengan suling syaitan dan beliau juga tidak melarang dua 
wanita yang belum balig itu bernyanyi dengan nyanyian yang dinyanyikan 
pada hari perang Bu’ats126 yang berisikan tentang kepahlawanan dan 
peperangan.  

Kedua: Nyanyian yang dikenal sekarang, yakni yang diciptakan oleh 
para penyanyi sendiri atau para ahli seni nyanyi, berupa susunan syair 
dengan nada-nada yang indah dan irama yang lembut. Inilah nyanyian 
yang menjadi bahan perselisihan antara ulama dan inilah nyanyian yang 
disabdakan oleh Rasulullah SAW, “Sesungguhnya nyanyian itu dapat 
menumbuhkan kemunafikan dalam hati.”127 

Ibnu Qayyim berkata, “Penamaan nyanyian dengan penyebab 
timbulnya kemunafikan berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas’ud RA bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan 
dalam hati sebagaimana air dapat menumbuhkan tanaman. Sedangkan 
zikir dapat menumbuhkan keimanan di dalam hati sebagaimana air dapat 
menumbuhkan tanaman.” Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad 
Dunya dari Ibnu Mas’ud secara marfu’ dalam Kitâb Dzammil Malâhî (Kitab 
tercelanya hiburan). Namun yang lebih benar adalah secara mauquf. 

                                                      
125 HR. Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab Dua Hari Raya (2/353)(Fathul Bârî). 
126 Pengarang An Nihâyah berkata, “Bu’ats adalah nama sebuah benteng kaum Aus. Pada perang 

itu, banyak para pejuang kaum Aus dan kaum Khajraj yang gugur. Nyanyian Bu’ats adalah nyanyian 
yang dinyanyikan oleh kaum Anshar ini pada saat itu. 

127 HR. Abu Daud dalam Sunan-nya, Kitab Adab, bab: Larangan bernyanyi (13/269). 
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Ini merupakan awal pemahaman sahabat tentang keadaan hati, 
penyakit dan penawarnya. Sungguh mereka benar-benar dokter spesial 
hati. 

Ketahuilah bahwa nyanyian mempunyai ciri khas. Di antaranya dapat 
melalaikan hati dan menghalangi diri dari dapat memahami Al Qur’an, 
merenunginya dan mengamalkannya. Al Qur’an dan nyanyian tidak akan 
pernah terkumpul dalam satu hati, sebab keduanya saling berlawanan. Al 
Qur’an melarang manusia untuk mengikuti hawa nafsu, memerintahkan 
agar menjaga diri, menjauhi syahwat dan sebab-sebab perbuatan jahat, 
sementara nyanyian memerintahkan sebaliknya, mendukung dan 
mendorong jiwa untuk memuaskan syahwat yang sesat. 

Sebagian orang bijak berkata, “Mendengarkan nyanyian dapat 
mewariskan kemunafikan, pendustaan dan kejahatan. Namun 
kebanyakannya dapat mewariskan sikap membaguskan segala yang jahat. 
Kecanduan mendengarkannya dapat mengakibatkan Al Qur’an berat 
masuk ka dalam hati dan membuatnya tidak lagi enak didengar oleh 
telinga. 

Rahasia dibalik masalah ini adalah bahwa nyanyian itu sebenarnya 
adalah bacaan syaitan. Oleh karena itu, ia tidak mungkin berkumpul 
dengan bacaan dari Allah dalam satu hati.  

Orang yang bernyanyi berada antara dua keadaan: 1) dengan nyanyian 
ia melanggar agama maka ia berstatus fasik, atau 2) dengan nyanyian 
menampakkan ketaatan maka ia berstatus munafik, sebab ia menampakkan 
pengharapan kepada Allah dan negeri akhirat sementara hatinya terlena 
dengan syahwat, cinta dengan hiburan dan alat-alatnya yang bertentangan 
dengan agama.  

Di antara tanda-tanda kemunafikan adalah sedikit ingat kepada Allah, 
malas melaksanakan shalat atau amat cepat bila melaksanakan shalat dan 
ini juga merupakan sikap orang-orang yang sudah terlena dengan 
nyanyian.  

Orang munafik juga sebenarnya merusak walaupun ia menyangka 
bahwa ia memperbaiki sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah tentang 
sifat orang-orang munafik, begitu juga orang yang suka mendengarkan 
nyanyian, ia menyangka menenangkan perasaan hati namun sebenarnya 
akan menambah gundah hati dan bahkan merusaknya. 

Orang yang bernyanyi mengajak hatinya kepada fitnah syahwat dan 
orang munafik mengajak hatinya kepada fitnah syubhat (hal-hal yang tidak 
jelas). 

Dhahhak berkata, “Nyanyian itu perusak hati dan penyebab murka 
ilahi.” 

Umar Bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada pendidik anaknya. 
Dalam suratnya ia menulis bahwa ia mendengar dari orang-orang tsiqah 
bahwa suara alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian itu dapat 
menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan 
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rerumputan.” (Selesai perkataan Ibnu Qayyim secara ringkas dari Ighâstah 
Al Lahfân). 

Asy Syaukani berkata, “Dipertentangkan kebolehan nyanyian dengan 
alat-alat hiburan dan nyanyian tanpa alat-alat itu. Jumhur ulama 
berpendapat keduanya tetap diharamkan. Ulama Madinah dan ulama 
zahiriah serta sekelompok ulama sufi berpendapat bahwa ada keringanan 
dalam nyanyian dengan menggunakan tongkat. Begitu juga yang dikatakan 
oleh Asy Syaukani dalam Nailul Awthâr. Ia mengupas tuntas tentang 
masalah ini dalam bukunya itu, dan diakhir penjelasannya ia berkata, “Jika 
semua dalil dari dua kelompok sudah diketahui, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa sumber perselisihan itu adalah bila nyanyian itu keluar 
dari lingkaran haram (maksudnya tidak termasuk yang diharamkan-
penerj) maka tidak keluar dari lingkaran syubhat. Orang mukmin sejati 
tidak akan menerobos masuk ke dalam lingkaran syubhat. Siapa yang 
meninggalkan yang syubhat maka ia telah membersihkan harga dirinya 
dan agamanya. Siapa yang selalu mengelilingi sumur, pasti sewaktu-waktu 
ia akan terjatuh ke dalamnya.  

Apalagi bila nyanyian itu dihiasi dengan keindahan, tarian dan aurat 
yang terbuka, pasti orang yang mendengarkannya akan tergoda.”128 

Al ‘Allamah Syamsul Haq Abadi berkata129, “Bukhari meriwayatkan 
dalam Kitab Minuman, dari Abdurrahman Bin Ghanam, Abu Amir atau 
Malik Al Asy’ari menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Akan ada pada umatku beberapa orang yang 
menghalalkan memakai sutera, minum khamar dan alat-alat musik.”130 
Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini menjadi dalil atas keharaman alat-alat 
musik. Status hadits ini shahih dan sudah terkenal keshahihannya.” 

Dalam Kitab Fitnah, Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang 
dishahihkan oleh Abnu Qayyim dari Abu Malik Al Asy’ari, Rasulullah SAW 
bersabda, “Ada sebagian orang dari umatku yang akan minum khamar 
yang mereka beri nama dengan nama yang berbeda. Mereka juga 
bernyanyi dan bermain musik. Allah akan menenggelamkan bumi bersama 
mereka dan merubah sebagian mereka menjadi kera juga babi.” Al 
Qurthubi menukil dari Al Jauhari bahwa bermain musik itu maksudnya 
bernyanyi sambil diiringi suara alat-alat musik. 

Dalam Ighâtsah Al Lahfân, Ibnu Qayyim berkata, “Nyanyian juga 
dinamakan dengan suara bodoh dan suara fasik. Penamaan itu adalah 
penamaan dari Shâdiq Al Mashqûq (orang yang benar dan dibenarkan), 
Rasulullah SAW.” 

Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dari ‘Atha dari Jabir RA, ia 
berkata, “Rasulullah SAW keluar bersama Abdurrahman Bin Auf ke sebuah 
kebun kurma. Tiba-tiba ada yang memberitahukan bahwa anak beliau 

                                                      
128 Lihat: ‘Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud (13/271). 
129 Lihat: Ibid(13/271,272). 
130 Lihat: Fathul Bâri, Kitab Minuman (10/43). 



 

Hadits-hadits Penuntun Akhlaq dan Keluarga _____________________________________________________  66

yang bernama Ibrahim sudah menghembuskan nafas terakhir. Maka beliau 
pun pulang dan langsung memangkunya di pangkuan beliau. Tiba-tiba air 
mata beliau mengalir. Abdurrahman berkata, “Engkau menangis, wahai 
Rasul, sementara engkau melarang manusia menangis?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Aku tidak melarang menangis, namun aku melarang dua suara 
yang bodoh lagi fasik: suara ketika mendapat ni’mat, yakni suara hiburan, 
permainan dan seruling syaitan (nyanyian), dan suara ketika mendapat 
musibah, yakni mencakar wajah, merobek saku dan meratap.”131 

Coba anda perhatikan larangan ini, nyanyian dinamakan dengan suara 
yang bodoh, juga dinamakan dengan suara seruling syaitan. Rasulullah 
SAW juga menyetujui Abu Bakar menamakan nyanyian dengan nama 
seruling syaitan. 

Ibnu Qayyim berkata, “Di antara tipu muslihat syaitan yang ia 
pergunakan untuk menipu orang yang sedikit ilmu, akal dan imannya serta 
jaring yang dipergunakannya untuk menjaring hati orang-orang bodoh 
adalah mendengarkan siulan, tepuk tangan juga nyanyian, hingga 
seruling-seruling syaitan itu lebih mereka sukai daripada ayat-ayat Al 
Qur’an.  

Para pembela Islam dan golongan yang mendapat petunjuk selalu 
memperingatkan agar waspada dan tidak mengikuti jalan mereka yang 
menyalahi ijma’ ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu 
Bakar Ath Thayalisi dalam bukunya tentang keharaman nyanyian. Ia 
berkata, “Adapun Malik, ia melarang nyanyian dan mendengarkannya, 
sampai-sampai ia berkata, “Bila seseorang ingin membeli budak kemudian 
ia tahu bahwa budak itu suka bernyanyi maka ia boleh mengembalikan 
budak itu kepada penjual, karena itu sebuah aib.” Imam Malik pernah 
ditanya tentang nyanyian yang dibolehkan oleh ulama Madinah, ia 
menjawab, “Walaupun begitu, di Madinah, nyanyian itu hanya dilakukan 
oleh orang-orang fasik.” Sedangkan Abu Hanifah sangat membenci 
nyanyian dan menjadikannya termasuk dari dosa. Begitu juga mazhab 
ulama Kufah seperti Sufyan, Hammad, Ibrahim, Asy Sya’bi dan lain-lain. 
Kami juga tidak pernah mendengar adanya perbedaan antara ulama 
Bashrah tentang pelarangan nyanyian ini.” 

Abu Hanifah merupakan ulama yang paling keras menyikapi masalah 
nyanyian dan mazhabnya adalah mazhab terkeras terhadap masalah 
nyanyian. Para sahabat Abu Hanifah jelas-jelas mengharamkan 
mendengarkan semua alat-alat hiburan, seruling, rebana hingga tongkat 
yang dipukulkan mengiringi nyanyian. Menurut mereka, itu merupakan 
perbuatan maksiat yang menyebabkan kefasikan dan menyebabkan 
kesaksian orang yang melakukannya tidak diterima. Bahkan mereka 
berpendapat bahwa menikmati suara alat-alat itu atau menikmati nyanyian 
itu merupakan perbuatan kafir. Mereka berkata juga bahwa wajib 
berusaha keras untuk tidak mendengarkan nyanyian atau suara alat 
hiburan bila ia melewatinya atau ada di dekatnya.” 

                                                      
131 HR. Tirmidzi dan menurutnya hadits ini hasan. 
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Abu Yusuf berkata tentang rumah yang terdengar di dalamnya suara 
nyanyian dan suara alat-alat hiburan, “Boleh masuk ke rumah itu tanpa 
izin penghuninya, sebab melarang perbuatan munkar itu wajib. Jika tidak 
boleh masuk tanpa izin berarti manusia tidak bisa menunaikan kewajiban 
nahi munkar.” 

Adapun Syafi’i, ia berkata dalam Al Qadhâ, “Sesungguhnya nyanyian 
itu hiburan yang dimakruhkan yang mirip dengan kebatilan.” Para 
sahabatnya yang mengenal baik dengan mazhab Syafi’i mengatakan 
dengan jelas keharamannya dan mereka membantah jika ada orang dari 
mazhab Syafi’i yang menghalalkannya seperti Qadhi Abi Ad Dib Ath 
Thabari dan Ibnu Ash Shabbagh.”  

Dalam Al Mustathraf pada materi ِعْجل ‘Ijl (anak sapi), Al Qurthubi 
menukil dari Sayyid Abu Bakar Ath Tharthusyi bahwa ia pernah ditanya 
tentang sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat lalu membaca 
Al Qur’an kemudian bersyair. Mereka juga menari dan bermain musik 
kemudian mereka juga memukul rebana. Apakah hadir bersama mereka itu 
halal atau haram?  

Ia menjawab, “Mazhab sufistik menyatakan bahwa ini perbuatan batil, 
bodoh dan sesat. Islam tidak lain kecuali kitab Allah dan sunah Rasul-Nya. 
Sebenarnya, tarian itu pertama kali dilakukan oleh sahabat Samiri ketika 
mereka menjadikan anak sapi sebagai tuhan. Maka perbuatan ini adalah 
ibadah menyembah anak sapi. Adapun Rasulullah SAW dan para 
sahabatnya saat duduk dalam zikir, mereka sangat tenang seakan-akan ada 
burung di atas kepala mereka. Oleh karena itu, seharusnya para ulil amri 
dan para fuqaha melarang masyarakat untuk hadir ke pertemuan seperti 
itu. Tidak boleh bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir 
untuk hadir bersama orang-orang yang melakukan perbuatan itu apa lagi 
membantu mereka. Ini adalah mazhab Syafi’i, Abu Hanifah, Malik dan 
Ahmad Bin Hanbal.” 

Di antara dalil keharaman nyanyian sebagai berikut: 

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan 
perkataan yang tidak  berguna.” (QS. Luqman:6)  

Ketika Allah SWT telah menyebutkan keadaan orang-orang yang 
mendapat kebahagiaan, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk kitab 
Allah dan mengambil manfaat dengan mendengarkannya, Allah lalu 
mengiringkannya dengan menyebut keadaan orang-orang yang celaka, 
yaitu orang-orang yang tidak mengambil manfaat dengan mendengarkan 
firman Allah tapi malah mendengarkan seruling, nyanyian, irama lagu dan 
suara alat-alat musik.”132 

Di antara dalil keharamannya lagi, firman Allah SWT:  

“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu.” (QS. Al 
Furqân:72)  
                                                      
132 Lihat: Tafsîr Ibnu Katsîr. 
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Muhammad Bin Al Hanafiah dan Mujahid berkata, “Maksudnya adalah 
nyanyian.” 

Firman Allah SWT yang berbunyi: “Maka apakah kamu merasa heran 
terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? 
Sedang kamu Sâmidûn?” (QS. An Najm:59-61) Sâmidûn dalam bahasa 
Humair artinya bernyanyi. Ini dikatakan oleh Ikrimah dan diriwayatkan 
oleh Abul Abbas Al Qurthubi dari Ibnu Abbas. Mujahid berkata, “Artinya 
dalam bahasa Yaman adalah nyanyian.” 

Al Adzra’i berkata, “Aku telah menjelaskan dalam bukuku Ghaniyatul 
Muhtaj fi Syarh Al Minhaj beberapa dalil keharaman nyanyian atau paling 
tidak sangat dimakruhkan, serta bantahan terhadap orang-orang yang 
membolehkan nyanyian dan menganggapnya hal biasa. Di antara dalil 
yang menunjukkan akan tercelanya nyanyian dan tercelanya orang yang 
melakukannya adalah riwayat yang telah disepakati akan keshahihannya, 
yakni sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “Barang siapa yang 
menciptakan hal baru pada perkara kita ini (Islam) yang tidak sesuai 
dengan tuntunannya maka hal baru itu ditolak.”133 

Abul Abbas Al Qurthubi berkata, “Yang digaris bawahi sebagai dalil 
adalah bahwa nyanyian itu bukan termasuk dari kebiasaan Rasulullah 
SAW, tidak pernah dilakukan di hadapan beliau, tidak pernah beliau 
menyuruh orang bernyanyi. Itu semua tidak ada dalam sejarah hidup 
beliau, tidak ada dalam sejarah hidup para khalifah dan tidak ada dalam 
sejarah hidup para sahabat. Oleh karena itu tidak benar menisbatkan 
nyanyian itu termasuk ajaran beliau atau termasuk syariat yang dibawa 
beliau. Nyanyian itu merupakan perkara baru yang sesat dan banyak orang 
yang hatinya telah dibutakan oleh hawa nafsu hingga tidak bisa melihat 
kebenaran ini.” 

Kesimpulan Perkataan Imam Al Ghazali Tentang Nyanyian134 

Nyanyian atau mendengarkan nyanyian, bisa hukumnya mutlak haram, 
bisa juga hukumnya mubah, bisa juga hukumnya makruh dan bisa juga 
hukumnya dianjurkan. 

Nyanyian atau mendengarkan nyanyian yang hukumnya haram adalah 
nyanyian yang sering dilantunkan oleh para pemuda dan orang yang 
dimabukkan oleh syahwat dunia. Nyanyian itu tidak menimbulkan apa-apa 
kecuali sifat-sifat tercela.  

Nyanyian atau mendengarkan nyanyian yang hukumnya makruh 
adalah bagi orang yang tidak memandang nyanyian itu kecuali hanya 
sebagai kebiasaan untuk sekedar hiburan.  

                                                      
133 HR. Bukhari dalam Kitab Perdamaian, bab: Jika mereka berdamai dengan perdamaian yang 

zalim (tidak adil) maka perdamaian itu ditolak (5/221). HR. Muslim dalam Kitab Peradilan, bab: 
Hukum-hukum yang batal dan menolak perkara-perkata yang baru (3/343,344). 

134 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn (6/199), cetalan Darul Fikr Al Arabi. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  69

Nyanyian atau mendengarkan nyanyian yang hukumnya boleh adalah 
bagi orang yang tidak memperhatikannya kecuali hanya menikmati 
keindahan suara saja. 

Sedangkan nyanyian atau mendengarkan nyanyian yang dianjurkan 
adalah bagi orang yang sudah diliputi oleh cinta kepada Allah dan 
nyanyian itu tidak menimbulkan kecuali sifat-sifat yang terpuji. 

Kedua: Syair 

Imam Al Ghazali berkata135, “Bersyair dan menyusun syair tidak 
haram, dengan catatan tidak mengandung kata-kata yang buruk, atau 
dengan kata lain, syair itu menyebutkan yang baik disebut baik dan yang 
buruk disebut buruk. Bila syair itu tidak mengandung kebaikan sama sekali 
maka itulah syair yang tercela. Rasulullah SAW bersabda, “Seseorang 
memenuhi mulutnya dengan nanah, itu lebih baik daripada memenuhi 
mulutnya dengan syair.”136 

Secara lahir, hadits di atas mencela semua syair, akan tetapi sebenarnya 
celaan itu hanya untuk syair yang tidak mengandung pujian atau hal-hal 
yang benar, seperti pujian terhadap Allah dan Rasul-Nya, juga tidak 
mengandung zikir, nasehat kezuhudan dan nasehat-nasehat lainnya.137 

Pernyataan ini diperkuat oleh riwayat dari Amr Bin Syuraid dari 
bapaknya, ia berkata, “Suatu hari, aku berboncengan dengan Rasulullah 
SAW. Saat itu beliau bertanya, “Apakah kamu hafal beberapa syair 
Umayyah Bin Abi Shalt? Aku menjawab, “Iya.” Lalu beliau bersabda, “Coba 
katakan!” Maka aku pun melantunkan satu baik syair.” Beliau bersabda 
lagi, “Teruskan!” Maka aku pun melantunkan satu baik syair lagi. Beliau 
bersabda lagi, “Teruskan!” Maka aku pun melantunkan syair hingga 
seratus bait.”138 

Ibnu Baththal berkata, “Ada sebagian ulama menyebutkan bahwa 
makna sabda Rasulullah SAW: “Lebih baik daripada memenuhi mulutnya 
dengan syair”, ialah syair yang berisikan ejekan terhadap Rasulullah SAW.” 

Abu Ubaid berkata, “Aku mempunyai pengertian lain tentang hadits di 
atas yang berbeda dengan makna ini. Sebab, syair ejekan terhadap 
Rasulullah SAW itu seandainya hanya separo bait pun sudah pasti 
menjadikan pelakunya kafir. Menurutku, pengertiannya adalah “Lebih baik 
daripada memenuhi hatinya dengan syair hingga hati itu lupa dengan Al 
Qur’an dan dengan zikir kepada Allah SWT.” 

An Nawawi berkata, “Hadits di atas menjadi dalil kemakruhan syair 
secara mutlak sekalipun sedikit dan sekalipun tidak mengandung hal-hal 

                                                      
135 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/123), cetakan Mushtafa Al Halabi. 
136 HR. Tirmidzi dalam Jâmi’-nya, bab: Riwayat “Seseorang memenuhi rongga mulutnya dengan 

nanah lebih baik daripada memenuhinya dengan syair” (8/143)(Tuhfah Al Ahwadzi). 
137 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At Tirmidzi (8/143). 
138 HR. Muslim. 
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yang buruk. Pendapat ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW dalam 
riwayat Abi Sa’id: “Tangkap syaitan itu.”139 

Ada yang mengartikan kata-kata itu bahwa mungkin beliau 
mengatakan itu karena orang yang melantunkannya kafir, atau karena 
syair itu telah menguasai hatinya, atau syair yang ia lantunkan saat itu 
termasuk syair yang tercela. 

Ibnu Abi Jamrah mengartikan dengan; memenuhi rongga mulutnya 
dengan syair yang tercela hingga melalaikannya dari kewajiban dan hal-
hal yang dianjurkan, atau; memenuhi rongga mulutnya dengan sajak dan 
ilmu-ilmu yang tercela seperti ilmu sihir atau ilmu-ilmu lainnya yang bisa 
mengeraskan hati, membuat seseorang lupa terhadap Allah, menimbulkan 
keraguan dalam i’tikad dan membuahkan permusuhan juga kompetisi yang 
tidak sehat. 

Ibnu Hajar berkata140, “Berlebihan dalam mencela syair dengan 
ungkapan seperti ini (Sesungguhnya jika ia memenuhi rongga mulutnya 
dengan nanah, itu lebih baik daripada memenuhinya dengan syair), karena 
orang yang menjadi obyek pembicaraan adalah orang yang benar-benar 
senang dengan syair dan menyibukkan diri dengannya. Maka Rasulullah 
SAW ingin memperingatkan mereka agar mereka mengalihkan perhatian 
kepada Al Qur’an dan kepada ingat dengan Allah serta beribadah kepada-
Nya.” 

Memang Rasulullah SAW pernah memuji syair seperti sabda beliau, 
“Sesungguhnya syair itu termasuk dari kata-kata hikmah”141, namun 
maksudnya adalah syair yang mengandung kata-kata benar dan sesuai 
dengan kebenaran. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya di antara syair itu ada hikmah.”142  

Dalam As Sirâj Al Munîr, Al Azizi menjelaskan hadits ini dengan 
katanya: “Hikmah adalah nasehat yang berguna juga perkataan tentang 
tercelanya dunia dan anjuran bersikap waspada terhadap tipu dayanya.” 

Aisyah RA berkata, “Rasulullah SAW pernah membuat mimbar di dalam 
masjid untuk Hassan (seorang penyair Rasulullah SAW). Di sana ia berdiri 
dan membanggakan Rasulullah SAW, atau membela Rasulullah SAW, 
mendebat orang-orang musyrik dan mengejek mereka sebagai balasan atas 
ejekan mereka. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, “Sesungguhnya 

                                                      
139 Kata-kata itu adalah potongan sabda Rasulullah SAW yang tersebut dalam Shahih Muslim 

(Kitab Syair) nomor 2259, dari Abi Sa’id Al Khudri: “Ketika kami berjalan bersama Rasulullah SAW di 
Maraj, tiba-tiba ada seorang penyair yang sedang melantunkan syair-syairnya. Rasulullah SAW pun 
bersabda, “Tangkap syaitan itu. Sesungguhnya jika ia memenuhi rongga mulutnya dengan nanah, itu 
lebih baik daripada memenuhinya dengan syair.” 

140 Lihat: Fathul Bâri Syarh Shahih Bukhâri, Ibnu Hajar (10/550). 
141 HR. Tirmidzi dalam Jâmi’-nya, bab: Riwayat “Sesungguhnya di antara syair itu ada kata-kata 

hikmah” (8/135). Menurutnya, status hadits ini gharib. (Tuhfah Al Ahwadzi). 
142 HR. Tirmidzi dalam Jâmi’-nya, bab: Riwayat “Sesungguhnya di antara syair itu ada hikmah” 

(8/136). Menurutnya status hadits ini shahih (Tuhfah Al Ahwadzi). HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan 
Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad. 
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Allah memperkuat Hassan dengan Ruh Qudus, selama ia membanggakan 
atau membela Rasulullah SAW.”143 

Makna sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah memperkuat 
Hassan dengan Ruh Qudus selama ia membanggakan atau membela 
Rasulullah SAW”, yakni dengan Jibril AS. Jibril AS disebut Ruh Qudus 
karena ia mendatangi para nabi dengan membawa wahyu yang dapat 
menghidupkan hati. Ia ibarat pemicu hidupnya hati, sebagaimana ruh 
pemicu hidupnya tubuh. 

Sedangkan qudus adalah sifat ruh itu. Disifatkan demikian karena ia 
memang mempunyai sifat suci dan bersih dari aib. Ada ulama lain yang 
mengatakan bahwa qudus maksudnya adalah muqaddis (Dzat yang 
menyucikan) yakni Allah SWT. Dengan demikian, kata ruh diiringi dengan 
kata itu menunjukkan kemuliaan kedudukannya. Adapun maksud Allah 
memperkuatnya ialah menolongnya untuk menjawab dan memberinya 
ilham mengenal kebenaran, selama ia menolong agama Allah dan membela 
Rasulullah SAW. 

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Syair yang paling 
bagus yang pernah diucapkan oleh bangsa Arab adalah syair Labid144, 
yaitu: ‘Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah itu binasa.’”145 Dalam 
riwayat lain: “Paling benar kalimat yang dikatakan oleh penyair.. .” Dalam 
riwayat lain lagi: “Bait syair yang paling benar yang pernah dikatakan oleh 
para penyair.. .” Semua riwayat ini adalah shahih. 

Ath Thayyibi berkata146, “Dikatakan paling benar karena sesuai dengan 
perkataan yang paling benar, yakni firman Allah SWT yang berbunyi: 
“Semua yang ada di bumi itu akan binasa.” (QS. Ar Rahmân:26) 

Lengkapnya, syair Labid itu sebagai berikut: 

Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah itu binasa 

Dan segala kenikmatan itu pasti akan sirna 

Kenikmatanmu di dunia hanya tupian dan maya 

Dan kehidupanmu di dunia pasti berakhir dan fana 

Jabir Bin Samarah berkata, “Lebih dari seratus kali aku bersama-sama 
Rasulullah SAW dan para sahabat sering melantunkan syair atau 

                                                      
143 HR. Tirmidzi dalam Jâmi’-nya, bab: Riwayat tentang melantunkan syair (8/137). Menurutnya, 

hadits ini hasan gharib. (Tuhfah Al Ahwadzi). 
144 Labid adalah anak Rai’ah. Ia seorang pujangga yang tersohor. Ia datang dan berislam di 

hadapan Rasulullah SAW bersama kaumnya Bani Ja’far Bin Kilab. Ia hidup sebagai orang mulia, pada 
masa jahiliah juga pada masa Islam. Ia tinggal di Kufah dan wafat di sana pada tahun 41 H. Ia berumur 
140 tahun, tapi ada yang mengatakan 157 tahun.  

145 HR. Tirmidzi dalam Jâmi’-nya, bab: Riwayat tentang melantunkan syair (8/141). Menurutnya 
status hadits ini shahih. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

146 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At Tirmidzi (8/142). 
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menyebut-nyebut beberapa hal dari perkara-perkara jahiliah, namun 
beliau hanya diam dan sesekali tersenyum bersama mereka.”147 

Di antara perkataan mereka saat itu yang cukup menggelitik, ada 
seorang sahabat berkata, “Tidak ada seorangpun yang berhalanya dapat 
memberi manfaat selain berhalaku.” Sahabat lain bertanya heran, 
“Benarkah, bagaimana bisa?” Ia menjawab, “Aku membuat berhala itu dari 
bahan makanan. Saat terjadi musim peceklik, maka aku pun memakannya 
dari hari ke hari.” 

Ada lagi salah seorang sahabat berkata, “Aku pernah melihat dua ekor 
srigala datang dan langsung menaiki kepala sebuah berhala lalu dua srigala 
itu kencing di atasnya. Saat itu aku berkata dalam hati, “Benarkah tuhan 
yang dikencingi oleh dua srigala di atas kepala itu?!” Maka aku datang 
menemuimu, wahai Rasulullah dan aku pun berislam.” 

Al Adzra’i berkata, “Alangkah indahnya perkataan Al Mawirdi: “Syair 
itu ada yang dianjurkan, yaitu jika isinya memperingatkan akan tipu daya 
dunia, atau mengajak beramal untuk akhirat dan berakhlak mulia. Ada 
yang mubah, yaitu yang tidak mengandung kata-kata tidak sopan dan 
dusta. Ada pula yang terlarang, yakni yang mengandung dua hal tadi.” 

Dalam Syarh Al Muhadzdzab yang merupakan karya terbesar bahkan 
karya beraliran syafi’iah terbesar, An Nawawi berkata, “Tidak mengapa 
melantunkan syair di dalam masjid jika isinya mengandung kebaikan. Jika 
tidak maka hukumnya makruh, berdasarkan riwayat hasan shahih bahwa 
Rasulullah SAW melarang melantunkan syair di dalam masjid. Ini benar, 
akan tetapi jika mengandung hal-hal yang tercela, seperti memfitnah, 
menyifatkan khamar, menyebutkan perempuan, memuji orang zalim atau 
membanggakan seseorang.” 

12. Suka Mengadu Domba (Menebar Fitnah) 

Para ulama berkata, “Adu domba adalah menebar perkataan seseorang 
kepada orang lain untuk merusak hubungan antara mereka.” 

Imam Al Ghazali berkata, “Kata pengadu domba atau penebar fitnah 
sering dipergunakan untuk orang yang memberitahukan fitnah seseorang 
kepada orang yang difitnah. Misalnya kamu berkata: “Si fulan mengejekmu 
atau memfitnahmu begini dan begitu.”  

Akan tetapi bukan itu saja maksud adu domba atau menebar fitnah, 
sebab definisi yang sebenarnya adalah: “Membuka atau menceritakan 
sesuatu yang tidak diinginkan terbuka, baik oleh orang yang menceritakan 
atau oleh orang yang diceritakan ataupun oleh orang ketiga, baik cara 
terbukanya itu dengan ucapan, tulisan, tanda atau dengan isyarat, baik 

                                                      
147 HR. Tirmidzi dalam Jâmi’-nya, bab: Riwayat tentang melantunkan syair (8/142). Menurutnya 

status hadits ini hasan shahih. HR. Muslim, tapi dalam riwayatnya tidak ada: “Mereka sering 
melantunkan syair.” 
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yang diceritakan itu amal perbuatan atau kata yang diucapkan, baik aib 
dan kekurangan atau bukan.” 

Bahkan ada yang mendefinisikan bahwa hakikat adu domba atau 
menebar fitnah itu adalah: “Menebar rahasia dan membuka sesuatu yang 
tidak diinginkan terbuka.” 

Bahkan sebaiknya kita bersikap diam terhadap semua yang kita lihat 
daripada apa yang tidak disukai, kecuali dalam menceritakannya ada nilai 
manfaat bagi orang muslim atau demi menolak bencana. Misalnya 
seseorang melihat ada orang yang mengambil harta orang lain, maka orang 
itu harus menyebarkannya demi menjaga hak orang yang hartanya diambil 
secara zalim. 

Adapun bila seseorang melihat orang lain menyimpan hartanya untuk 
dirinya sendiri lalu orang itu menyebarkannya maka itulah yang disebut 
dengan adu domba atau menyebarkan rahasia orang lain. 

Jika yang disebarkan itu kekurangan atau keaiban orang, berarti 
pelakunya telah melakukan dua perbuatan jahat sekaligus, yakni ghibah 
dan adu domba atau menebar fitnah. 

Ibnu Abbas berkata, “Suatu hari, Rasulullah SAW berjalan di salah satu 
tanah milik penduduk Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar suara dua 
orang yang sedang diazab di dalam kubur mereka. Beliau bersabda, “Dua 
manusia ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar –
menurut mereka-, akan tetapi memang karena dosa besar. Salah satu dari 
mereka sering tidak suci dari air kencing dan satunya lagi sering mengadu 
domba (menebar fitnah).” Setelah mengucapkan itu, beliau meminta salah 
seorang sahabat untuk mengambil pelepah kurma. Kemudian beliau 
membelah pelepah kurma itu menjadi dua bagian. Satu bagian diletakkan 
di atas kubur ini dan satu bagian lagi diletakkan di atas kubur itu. Lalu 
beliau bersabda, “Semoga azab keduanya menjadi ringan, selama pelepah 
kurma itu tidak kering.”148 

Maksud sabda Rasulullah SAW: “Tidak suci dari air kencing”, ialah 
tidak menjadikan sesuatu antaranya dan antara air kencingnya hingga air 
kencing itu mengenai anggota tubuhnya. Dengan kata lain tidak berhati-
hati saat buang air kecil, sedangkan tidak membersihkan diri dari air 
kencing dapat membatalkan shalat. 

Alasan kenapa dua hal ini disebutkan adalah seperti yang dikatakan 
oleh Ibnu Hajar, yaitu: Alam kubur adalah awal alam akhirat sedangkan 
awal pertama yang dipertanyakan dari hak-hak Allah adalah shalat dan 
dari hak-hak hamba adalah darah (kehormatan). Kunci shalat yang sah 
adalah suci dari hadats (hal-hal yang membatalkan wudhu dan 
mewajibkan mandi) dan najis, sedangkan kunci melanggar kehormatan itu 

                                                      
148 HR. Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab Adab, bab: Adu domba termasuk dosa besar (10/387) 

(Fathul Bâri). HR. Al Mundziri (3/496). HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah, juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Khazimah dalam Shahîh-nya. 
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adalah ghibah dan mengadu domba dengan menebar fitnah hingga dengan 
sebab itu harga diri, kehormatan dan darah pun tumpah. 

Faktor Pendukung Adu Domba (Menebar Fitnah) 

- Menginginkan kejahatan bagi orang yang difitnah. 

- Menampakkan simpati terhadap orang yang diajak bicara. 

- Senang bicara dengan pembicaraan yang tidak berguna dan batil. 

Setiap muslim harus benar-benar mengetahui bahwa orang yang suka 
mengadu domba atau memfitnah itu adalah musuh Allah dan musuh 
Rasulullah. Ia senang menebar perpecahan dan menciptakan perselihan 
antara manusia, senang memisahkan antara dua orang yang saling cinta 
dan tidak pernah merasa senang juga tenang kecuali bila berhasil 
menimbulkan kesengrasaan pada orang lain. Orang itu lupa atau pura-
pura lupa dengan apa yang menunggu mereka di hari kiamat nanti, berupa 
azab dan siksaan Allah yang segera mereka dapatkan saat berada di dalam 
kubur.  

Setiap orang muslim dan muslimah harus berhati-hati dan selalu 
mengingat perkataan Al Hasan, yakni: “Barang siapa yang mengadu domba 
pasti akan diadu domba juga.”  

Ini merupakan isyarat bahwa orang yang suka mengadu domba itu 
harus dibenci dan perkataannya atau persahabatannya sebaiknya tidak 
dipercayai.  

Bagaimana tidak dibenci sedangkan ia tidak berhenti dari perbuatan 
dusta, ghibah, menipu, khianat, dengki, munafik juga menimbulkan 
kerusakan di antara manusia. Ia juga termasuk orang yang berusaha 
memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung dan 
termasuk orang yang suka melakukan kerusakan di muka bumi. Firman 
Allah SWT:  

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, 
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan 
kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh 
siksaan yang besar.” (QS. Al Mâidah:33) 

Setiap orang muslim juga harus berhati-hati terhadap pengadu domba 
atau penebar fitnah. Jika adu domba sampai kepadanya, janganlah ia 
terburu-buru dalam mengambil sikap, akan tetapi ada beberapa langkah 
yang harus diikuti oleh setiap muslim, yaitu: 

1. Tidak membenarkan pengadu domba, sebab ia orang yang fasik 
dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Allah SWT berfirman, “Hai 
orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu 
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tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaannya.” (QS. Al Hujurât:6) 

2. Melarang pengadu domba dari meneruskan perbuatan adu 
dombanya, menasehatinya dan tidak berteman dengannya serta 
mengecam perbuatannya itu. Allah SWT berfirman, “Dan suruhlah 
(manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 
perbuatan yang mungkar.” (QS. Luqmân:17) 

3. Membencinya karena Allah sebab ia juga dibenci di sisi Allah, dan 
sebab wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah. 

4. Saat mendengar adu domba, sebaiknya seorang muslim yang 
berakal tidak ikut menyangka jahat. Allah SWT berfirman, 
“Jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian 
dari purba-sangka itu dosa.” (QS. Al Hujurât:12) 

5. Saat mendengar berita adu domba, tidak serta merta ikut 
menyelidiki dan mencari-cari kebenarannya, berdasarkan firman 
Allah SWT yang berbunyi: “Dan janganlah mencari-cari keburukan 
orang.” (QS. Al Hujurât:12) 

6. Setiap orang muslim yang mendengar berita adu domba, ia wajib 
bersikap tidak senang dengan apa yang diberitakan dan wajib tidak 
ikut menceritakan berita itu. Jangan sampai ia juga berkata, “Si 
fulan menceritakan kepadaku begini dan begitu”, sebab ia pun 
menjadi pengadu domba, pengghibah dan ikut melakukan apa 
yang dilarang. 

Terkadang menyampaikan berita itu dianjurkan bahkan wajib, tapi 
kapan? 

Jawab, jika dalam penyampaian itu mengandung manfaat agama maka 
hukumnya dianjurkan atau bahkan wajib. Seperti orang yang mengetahui 
ada seseorang yang ingin mencelakakan atau ingin menyakiti seseorang 
secara zalim, lalu orang yang tahu itu memperingatkannya. Juga seperti 
orang yang memberitahukan kepada seorang pemimpin atau orang yang 
berwenang tentang sejarah hidup wakilnya –misalnya-, maka perbuatan ini 
sah-sah saja. 

Terkadang ada juga berita yang disampaikan itu wajib pada suatu 
waktu, namun di waktu yang lain hanya dianjurkan saja.149 

Para ulama berbeda pendapat tentang ghibah dan adu domba, apakah 
keduanya berbeda ataukah sama? 

Jawab: Pendapat terkuat adalah berbeda, sebab adu domba artinya 
menceritakan keadaan seseorang kepada orang lain dengan tujuan 
merusak, baik disadari atau tidak disadari. Sedangkan ghibah artinya 
menyebut kekurangan orang lain di belakang atau tidak di hadapan orang 
yang mempunyai kekurangan itu. 

                                                      
149 Lihat: Fathul Bâri (10/288) dan Syarah Muslim, An Nawawi (2/113). 
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Dengan demikian, ciri adu domba adalah untuk tujuan merusak, 
sementara ghibah tidak ada tujuan itu dan ghibah dilakukan di belakang 
orang yang dighibah. 

Apakah menyebut orang lain dalam nasehat termasuk adu domba, atau 
dengan kata lain, bolehkan menyampaikan suatu berita tentang orang lain 
dalam nasehat?” 

Tentu, boleh menyampaikan suatu perkataan tentang orang lain dalam 
nasehat. Pendapat ini diperkuat dengan sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud 
RA, ia berkata, “Suatu kali, Rasulullah SAW pernah membagi harta bagian. 
Setelah pembagian, ada seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata, ‘Demi 
Allah, Muhammad tidak bersikap adil dalam pembagian ini.’ Aku 
mendengar ucapan itu lalu aku sampaikan kepada Rasulullah SAW. Saat 
kusampaikan berita itu, wajah beliau memerah karena marah tapi beliau 
berucap, “Semoga Allah merahmati Musa. Ia pernah disakiti dengan kata-
kata yang lebih menyakitkan lagi dari ini.” Maka beliau pun bersabar.”150 

Sudah kita ketahui bersama bahwa berita yang tercela itu adalah bila 
bertujuan untuk merusak, sedangkan orang yang bertujuan untuk 
menasehati dan mencari kebenaran itu tidaklah bermaksud merusak. 
Pemberitahuan Ibnu Mas’ud kepada Rasulullah SAW dengan katanya: “Ada 
yang berkata bahwa pembagian ini tidak adil”, mengandung penjelasan 
kebolehan mengabarkan berita untuk tujuan nasehat, sebab Rasulullah 
SAW tidak mengingkari perbuatan Ibnu Mas’ud ini, bahkan beliau marah 
dengan orang yang diceritakan (orang yang mengatakan kata-kata itu). 
Tapi kemudian beliau bersikap santun dan sabar, mentauladani sikap Musa 
AS dan menjungjung tinggi firman Allah SWT yang berbunyi, 

“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, 
maka ikutilah petunjuk mereka.” (QS. Al An’âm:90)151 

Ayat-ayat Larangan Adu Domba atau Menebar Fitnah 

Pertama: Allah SWT berfirman,  

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi 
hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, 
yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas 
lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal 
kejahatannya.” (QS. Al Qalam:10-13) 

Abdullah Bin Mubarak berkata, “Yang terkenal kejahatannya itu adalah 
anak dari hubungan zina yang tidak pernah bisa menyembunyi berita. Ini 
sebagai isyarat bahwa siapa yang tidak bisa menyimpan berita tapi malah 
menyampaikannya dengan tujuan adu domba berarti ia mengaku anak 
zina. 

                                                      
150 HR. Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab Adab, bab: Orang yang mengabarkan kepada seseorang 

apa yang dikatakan orang lain tentangnya,(10/390)(Fathul Bâri). 
151 Lihat: Fathul Bâri (10/390,391). 
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Mujahid, Ikrimah, Hasan, Qatadah dan lainnya menyebutkan bahwa 
yang kaku kasar itu maksudnya kuat makan, minum, nikah dan lain-
lain.152 

Kedua: Allah SWT berfirman,  

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. Al 
Humazah:1) 

Al Hamaz adalah pengumpat dengan kata-kata. Ada juga yang 
mengartikan dengan pengadu domba. Sedangkan lumazah pengumpat 
dengan perbuatan, yaitu meremehkan manusia dan menganggap hina 
mereka. 

Ibnu Abbas berkata, “Humazah lumazah artinya pengumpat dan 
pencela.” 

Rabi’ Bin Anas berkata, “Al Humazah yakni orang yang mengumpat di 
hadapan, sedangkan lumazah adalah orang yang mencela di belakang.” 

Qatadah berkata, “Al Humazah dan al lumazah artinya menyakiti 
dengan lisan dan mata, memakan daging manusia (menghibah) serta 
mengumpat mereka.” 

Ketiga: Allah SWT berfirman,  

“Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu 
pula) istrinya, pembawa kayu bakar [1609]. Yang di lehernya ada 
tali dari sabut.” (QS. Al Masad:3-5)  

Dari Mujahid, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ats Tsauri dan As Suddiy: 
“Pembawa kayu bakar artinya yang berjalan menebar permusuhan atau 
pengadu domba.” Pengertian ini diperpegangi oleh Ibnu Jarir.153 

Keempat: Allah SWT berfirman,  

“Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan 
bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua 
orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu kedua 
istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka 
suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) 
Allah dan dikatakan (kepada keduanya), ‘Masuklah ke dalam 
jahanam bersama orang-orang yang masuk (jahanam).’” (QS. At 
Tahrîm:10) 

Maksud “Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-
masing)” bukan berkhianat dalam perbuatan keji (seperti zina), namun 
dalam masalah agama, sebab istri para nabi itu terpelihara dari terjerumus 
ke dalam perbuatan keji karena kemuliaan kedudukan para nabi. 

                                                      
152 Lihat: Tafsîr Ibni Katsîr (4/431). 
153 Lihat: Tafsîr Ibni Katsîr (4/603). 
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Ibnu Abbas RA berkata, “Pengkhianatan istri kedua nabi itu adalah istri 
Nabi Nuh AS mengatakan bahwa suaminya itu orang gila, sedangkan istri 
Nabi Luth memberitahukan kepada kaumnya tentang tamunya.” 

Ibnu Abbas juga berkata, “Pengkhianatan kedua istri nabi itu bukan 
dalam hal agama. Istri nabi Nuh AS menyebarkan rahasia Nabi Nuh AS, 
yakni dengan memberitahukan kepada kaumnya siapa saja yang beriman 
kepadanya hingga mereka dapat menyakitinya. Sedangkan istri Luth AS, 
bila ada orang yang bertamu kepadanya, ia memberitahukan penduduk 
kota yang sering melakukan perbuatan homo.”154 

Kelima: Allah SWT berfirman,  

“Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, 
dari kejahatan makhluk-Nya, dari kejahatan malam apabila telah 
gelap gulita, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan pendengki bila ia 
dengki.” (QS. Al Falaq:1-5) 

Rasulullah SAW diperintahkan untuk berlindung dari malam saat 
suasana sudah diliputi oleh kegelapan, dari tukang sihir dan dukun, dari 
orang-orang yang suka menipu dan peniup di buhul-buhul, yang mereka 
semua orang-orang yang suka merusak dan menyakiti. 

Hadits-hadits Tentang Larangan Adu Domba  

Hadits-hadits tentang larangan adu domba atau menebar fitnah sangat 
banyak sekali, ada yang shahih, hasan, dhaif dan maudhu’. Namun saya 
hanya akan menyebutkan hadits-hadits yang shahih dan hasan saja. 

Pertama: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga tukang 
fitnah.”155 Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan 
masuk surga orang yang suka mengadu domba.” 

Al Ghazali berkata, “Al Qattat sama dengan An Nammam (pengadu 
domba).” Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, An Nammam adalah 
orang yang menceritakan dan menyebar cerita. Sedangkan Al Qattat adalah 
orang yang mencuri dengar lalu menebarkannya.” 

Yang jelas, An Nammam dan Al Qattat sama-sama menebar 
pembicaraan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak dan 
menimbulkan permusuhan.  

Rasulullah SAW mengecam mereka agar mereka tidak menyakiti orang 
lain dengan menebarkan rahasia mereka, menebar pembicaraan, fitnah, 
tipu muslihat dan senang melihat permusuhan. Rasulullah SAW juga 
memberitahukan bahwa orang yang bersifat demikian tidak akan pernah 
merasakan kenikmatan di dalam surga. 

                                                      
154 Lihat: Tafsîr Ibni Katsîr (4/419). 
155 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Apa yang dimakruhkan dari adu domba 

(10/88)(Fathul Bâri). HR. Muslim dalam Shahîh-nya, bab: Larangan keras adu domba (2/112)(An 
Nawawi). HR. Abu Daud (4871) juga Tirmidzi (22027). 
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Kedua: Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, 
“Pengadu domba, pencela dan pendendam itu di dalam neraka.”156 

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tiga orang ini: 
pengadu domba, pencela atau orang yang suka mencela, menyakiti dengan 
lisan juga dengan kata-kata yang tidak sopan dan orang yang suka berbuat 
yang batil, menggunakan kemulian dalam kemaksitan juga kezaliman serta 
mengganggu harga diri atau kehormatan orang lain, mereka semua akan di 
masukkan ke dalam api nereka yang berkobar di hari kiamat nanti dengan 
sebab perbuatan yang mereka lakukan berupa kerusakan yang mereka 
timbulkan, kemaksiatan, penyia-nyiaan terhadap kemaslahatan orang lain 
dan perbuatan buruk lainnya. 

Ketiga: Dari Asma’ Binti Yazid, Rasulullah SAW bersabda, “Maukah 
kalian kuberi tahu siapakah orang terbaik dari kalian?” Para sahabat 
menjawab, “Tentu, ya Rasul.” Rasulullah SAW bersabda, “Yaitu orang yang 
bila melihat apa saja, ia langsung ingat kepada Allah SWT.” Kemudian 
beliau bersabda lagi, “Maukah kalian kuberi tahu siapakah orang terburuk 
di antara kalian, yaitu orang yang suka mengadu domba, orang yang suka 
melihat permusuhan antara dua orang yang saling cinta dan orang yang 
mencari-cari kejelekan orang-orang yang baik.”157 

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa hamba Allah 
yang terbaik adalah orang yang jika melihat manusia, mereka langsung 
mengakui keberadaan Allah SWT dan langsung memuji-Nya. Sedangkan 
hamba yang terburuk adalah orang yang suka mengadu domba di antara 
manusia, menimbulkan kerusakan di antara mereka, memisahkan dua 
orang yang saling cinta dan orang yang selalu mencari keaiban orang 
mulia yang bersih dari perbuatan dosa.  

Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap orang-orang jahat seperti ini 
dan kenalilah sifat-sifat mereka, di antaranya ada tiga: 

- Suka menimbulkan kerusakan, suka menimbulkan perpecahan, 
menyalakan api fitnah dan permusuhan. 

- Suka merusak hubungan kasih sayang dengan menciptakan 
pertentangan antara dua orang yang saling cinta dan dengan 
menciptakan pertikaian antara mereka. 

- Suka menuduh orang-orang yang baik secara sembrono atau tanpa 
pembuktian terlebih dahulu, suka mencela, mengumpat dan 
menyebut keburukan orang-orang suci. 

Keempat: Dari Abu Darda RA, Rasulullah SAW bersabda, “Maukah 
kalian kuberi tahu amalan yang lebih tinggi derajatnya daripada puasa, 

                                                      
156 HR. Al Haitsami dalam Mujamma’-nya (8/91). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath 

Thabrani dari Muhammad Bin Yazid Bin Sufyan dari bapaknya. Kedua orang ini lemah, padahal 
sebelumnya termasuk orang yang tsiqah.” HR. Al Mundziri dalam At Targhîb wa At Tarhîb (3/497). 

157 HR. Al Haitsami dalam Mujamma’-nya (8/93). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad 
dalam Musnad-nya. Dalam sanad riwayat ini ada Syahr Bin Haubasy, ia termasuk orang yang tsiqah, 
begitu juga para perawi dalam sanad Ahmad lainnya.” 
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shalat dan sedekah?” Para sahabat menjawab, “Tentu, ya Rasul.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Mendamaikan orang yang bertikai, sebab rusaknya 
hubungan orang yang bertikai dapat menimbulkan kebinasaan.”158 

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, “Aku 
tidak bermaksud Al Hâliqah itu adalah tukang cukur rambut, namun yang 
kumaksudkan adalah yang mencukur agama.” 

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita sebuah 
amalan yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah SWT daripada puasa, 
shalat dan sedekah sunah, yaitu mendamaikan pertikaian yang terjadi di 
antara kalian dengan saling bantu dan saling mengayomi serta 
menciptakan suasana saling cinta dan gotong royong, menyatukan dua 
orang yang saling bermusuhan, menghentikan pertengkaran, 
memadamkan api fitnah dan menenangkan gejolak jiwa, sebab kerusakan 
yang ditimbulkan dari semua itu merupakan kebinasaan dan pengurasan 
terhadap setiap kebaikan, menimbulkan permusuhan, dosa dan bahkan 
dapat mengorbankan jiwa yang tidak berdosa serta dapat menyebabkan 
harta benda terbuang sia-sia.  

Rasulullah SAW juga memberitahukan maksud Al Hâliqah di sana, agar 
tidak dikira bahwa Al Hâliqah itu artinya tukang cukur rambut. Akan tetapi 
beliau menegaskan bahwa itu hanya kata pinjaman yang artinya mencukur 
agama, yakni menghilangkan norma-norma agama dan menghilangkan 
pahala. 

Dalam hadits ini juga ada anjuran untuk mendamaikan antara manusia 
dan menghilangkan kebencian serta berusaha menciptakan suasana saling 
cinta, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. 

Akibat Adu Domba Terhadap Individu Dan Masyarakat Muslim159 

1. Diharamkan atas orang yang suka mengadu domba kenikmatan 
surga. 

2. Orang yang suka mengadu domba akan disiksa di dalam kuburnya 
dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. 

3. Adu domba itu sangat menyakitkan, merugikan dan menimbulkan 
pertikaian juga permusuhan. 

4. Adu domba dapat menyebabkan bertambah lebarnya jurang 
pemisah dan perpecahan antara hati. 

5. Adu domba dapat menghancurkan persatuan kaum muslimin dan 
persaudaraan mereka. 

                                                      
158 HR. Al Mundziri dalam At Targhîb wa At Tarhîb (3/500). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan 

oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Shahîh-nya.” 
159 Lihat: At Targhîb wa At Tarhîb, Al Mundziri, juz 3. 
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6. Masyarakat yang perbuatan adu domba sudah merajalela di 
dalamnya merupakan masyarakat yang sakit, lemah, tidak produktif 
dan akan menjadi mangsa yang empuk bagi musuh-musuhnya. 

7. Rasulullah SAW tidak bertanggung jawab atau berlepas diri dari 
orang-orang yang suka mengadu domba dan yang suka 
mengganggu harga diri atau kehormatan orang lain, juga yang suka 
menimbulkan kerusakan di muka bumi dan tidak suka melihat 
kebaikan pada hamba Allah. 

Perkataan Ulama Tentang Larangan Adu Domba: 

Seorang wanita Arab pernah menasehati anaknya sebelum anaknya 
pergi merantau. Ia berkata, “Hai anakku, duduklah dulu, aku akan 
memberi nasehat kepadamu. Semoga Allah memberi taufik kepadamu. 
Sesungguhnya nasehat itu lebih baik untukmu. Jauhilah adu domba, sebab 
adu domba itu dapat menyebabkan permusuhan dan perpecahan di antara 
orang-orang yang saling mencinta.”  

Wanita Arab ini mengerti akan akibat yang ditimbulkan oleh adu 
domba, maka ia pun menasehati anaknya untuk menjauhinya agar anaknya 
tidak ditimpa madharatnya. 

Lukman pernah berkata, “Hai anakku, aku akan memberimu beberapa 
nasehat, jika kamu mengamalkannya, kamu pasti menjadi terhormat. 
Bersikaplah lemah lembut terhadap orang yang dekat dan orang yang jauh, 
tahan kejahilanmu dari orang mulia dan orang tercela, pelihara saudaramu 
dan sambung hubungan kekeluargaanmu dan hendaklah temanmu itu 
orang yang mempunyai sifat: bila kamu berpisah dengan mereka dan 
mereka pun berpisah denganmu, kamu tidak mencela mereka dan mereka 
pun tidak mencelamu.” 

Sebagian ulama berkata, “Adu domba itu berlandaskan pada dusta, iri 
dengki dan kemunafikan. Semua itu adalah dasar-dasar kehinaan.” 

Hasan Al Bashri berkata, “Orang yang mengadu domba pasti akan 
diadu domba juga.” 

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang laki-laki masuk 
menemui Umar Bin Abdul Aziz, lalu ia menyebutkan tentang seseorang 
kepadanya. Maka Umar Bin Abdul Aziz berkata, “Pilih antara dua, jika 
kamu mau, kami selidiki apa yang kausebutkan, lalu bila ternyata kamu 
berdusta maka kamu termasuk jenis manusia yang disebutkan dalam ayat 
berikut: “Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka 
periksalah dengan teliti.. .” (QS. Al Hujurat:6). Namun jika ternyata kamu 
benar maka kamu termasuk jenis manusia yang disebutkan dalam ayat 
berikut: “Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah 
(adu domba).” (QS. Al Qalam:6) Atau jika kamu mau, kami maafkan saja?” 
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Maka laki-laki itu berkata, “Maafkan saja, wahai Amirul Mu’minin. Aku 
tidak akan pernah mengadu tentang hal itu lagi kepadamu.”160 

Diriwayatkan bahwa ada seorang bijak dikunjungi oleh salah seorang 
temannya. Lalu temannya itu menceritakan tentang beberapa temannya 
yang lain. Maka orang bijak itu berkata, “Dalam kunjunganmu ini, kamu 
telah melakukan tiga kesalahan. Pertama, kamu membuat temanku marah 
kepadaku. Kedua, kamu membuat hatiku sibuk dengannya (merasa resah 
karenanya). Ketiga, kamu telah merusak jiwamu yang baik.” 

Diriwayatkan bahwa Sulaiman Bin Abdul Malik pernah duduk bersama 
Az Zuhri. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, lalu Sulaiman berkata 
kepadanya, “Aku dengar kamu memfitnahku dan kamu berkata begini 
bagitu.” Laki-laki itu menjawab, “Aku tidak pernah berbuat seperti itu dan 
tidak pernah berkata seperti itu.” Sulaiman berkata lagi, “Orang yang 
memberitahukan kepadaku itu orang yang jujur.” Maka, Az Zuhri yang 
sejak tadi diam angkat bicara dan berkata, “Tidak mungkin pengadu domba 
itu orang yang jujur.” Sulaiman berkata, “Kamu benar.” Kemudian ia 
berkata kepada laki-laki itu, “Silakan kamu pergi dengan selamat.” 

Diriwayatkan dari Ali RA bahwa ada seorang laki-laki yang datang 
menemuinya mengadukan seseorang, maka Ali RA berkata kepadanya, “Hai 
kamu, kami akan membuktikan apa yang kaukatakan. Jika kamu benar, 
kami akan membantumu, namun jika kamu berdusta, kami akan 
menyanksimu, atau kamu ingin tidak mempermasalahkan hal itu, kami 
pun akan melakukannya.” Maka laki-laki itu berkata, “Biarkan saja hal ini, 
wahai Amirul Mukminin.” 

Ada orang yang bertanya kepada Muhammad Bin Ka’ab Al Qurazhi, 
“Apa sifat orang mukmin yang dapat menghinakan dirinya sendiri?” Ia 
menjawab, “Banyak bicara, menebar rahasia dan menerima perkataan dari 
setiap orang.” 

Ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah Bin Amir yang saat itu 
menjabat sebagai gubernur, “Aku mendengar bahwa ada seseorang yang 
memberitahukan kepadamu bahwa aku menjelek-jelekkanmu.” Abdullah 
Bin Amir berkata, “Memang benar.” Laki-laki itu berkata, “Kalau begitu, 
tolong sebutkan apa saja yang ia katakan, hingga aku dapat membuktikan 
kebohongannya di hadapanmu.” Abdulllah Bin Amir menjawab, “Aku tidak 
mau mencela diriku dengan lisanku sendiri. Cukup bagiku bahwa aku 
tidak membenarkan apa yang ia katakan.” 

Mush’ab Bin Zubair berkata, “Kami berpendapat bahwa menerima 
berita fitnah atau berita adu domba lebih jahat daripada fitnah atau adu 
domba itu sendiri. Sebab, fitnah atau adu domba itu hanya sekedar 
pemberitahuan dan menerimanya boleh-boleh saja.  

Orang yang menunjukkan sesuatu dan memberitahukannya kepada 
orang lain tidak sama dengan orang yang hanya menerimanya. Oleh 

                                                      
160 Lihat: Al Adzkâr, An Nawawi (310) dan Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali, juz 3. 
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karena itu berhati-hatilah terhadap pembawa fitnah atau pengadu domba. 
Walaupun benar dalam perkataanya, ia tetap tercela dalam kejujurannya, 
di mana ia tidak memelihara kehormatan orang lain dan tidak menutupi 
keaibannya. 

As Si’âyah artinya adu domba, akan tetapi kata As Si’âyah ini digunakan 
jika berita adu dombanya disampaikan kepada orang yang ditakuti karena 
kedudukannya. 

Seorang laki-laki pernah berkata kepada ‘Amr Bin Ubaid, 
“Sesungguhnya Al Aswari masih menyebutmu jelek dalam kisah-kisahnya.” 
Maka ‘Amr berkata kepada laki-laki itu, “Hai kamu, kamu tidak 
menunaikan hak teman, sebab kamu menceritakan apa yang ia katakan 
dan kamu juga tidak menunaikan hakku, sebab kamu memberitahuku apa 
yang tidak kusukai yang dituturkan oleh saudaraku. Namun aku tetap 
berpesan, tolong sampaikan kepadanya bahwa kematian pasti datang 
kepada kita, kuburan pasti akan memeluk kita, hari kiamat pasti akan 
menyumpulkan kita dan Allah yang akan memutuskan antara kita. Dia-lah 
sebaik-baik pemberi keputusan.” 

Hammad bin Salamah pernah menceritakan bahwa ada seseorang yang 
menjual seorang hamba. Penjual itu berkata kepada pembeli, “Hamba ini 
tidak punya aib kecuali ia suka mengadu domba.” Pembeli berkata, “Tidak 
mengapa.” Selanjutnya ia pun membelinya. 

Beberapa hari kemudian, hamba itu mulai beraksi. Ia berkata kepada 
istri tuannya, “Sesungguhnya tuanku tidak mencintaimu lagi dan ia berniat 
mencari istri lagi. Kusarankan, ambillah pisau cukur lalu cukur beberapa 
rambut yang ada di tengkuknya saat ia tidur, hingga aku dapat menjampi-
jampinya agar ia kembali mencintaimu.” Kemudian ia berkata lagi kepada 
sang suami, yakni tuannya, “Sesungguhnya istrimu sudah mempunyai 
kekasih baru dan ia hendak membunuhmu. Aku sarankan, Tuan pura-pura 
tidur dan Tuan akan membuktikan kebenaran kata-kataku ini.”  

Tak lama kemudian datanglah istrinya membawa pisau cukur. 
Suaminya mengira bahwa istrinya tersebut memang benar ingin 
membunuhnya. Maka ia segera bangun dan langsung membunuhnya. 
Akhirnya, keluarga istri itupun membalas dendam dengan membunuh sang 
suami hingga terjadilah perang antara dua keluarga.” 

13. Suka Mengghibah (Menggunjing/Gosip) 

Definisi Ghibah 

Ibnu Atsir berkata dalam An Nihâyah, “Ghibah adalah menyebut 
kejelekan seseorang saat ia tidak ada sekalipun benar. Definisi ini 
berdasarkan riwayat berikut: ‘Rasulullah SAW bertanya kepada para 
sahabat, ‘Tahukah kalian apa ghibah itu?’ Para sahabat menjawab, ‘Allah 
dan Rasul-Nya lebih mengetahui.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Kamu 
menyebut saudaramu dengan apa yang tidak disukainya.’ Lalu ada yang 
bertanya, ‘Bagaimana pendapatmu jika apa yang kusebutkan itu benar.’ 
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Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika apa yang kamu katakan itu benar 
maka kamu telah mengghibahnya dan jika tidak benar maka kamu telah 
memfitnahnya.’”161 Sabda Rasulullah SAW: “Kamu menyebut saudaramu 
dengan apa yang tidak disukainya”, mencakup menyebutnya di 
hadapannya atau di belakangnya, dan hadits ini menjadi dasar definisi 
ghibah secara istilah. 

Adapun secara bahasa, kata ghibah itu diambil dari kata gaib yang 
menunjukkan bahwa tidak termasuk ghibah kecuali bila disebutkan saat 
orang yang dighibah tidak ada  atau di belakngnya. 

Dalam Al Adzkâr, An Nawawi berkata162, “Ghibah adalah seseorang 
menyebut orang lain dengan sesuatu yang benar yang tidak disukainya, 
baik pada anggota tubuhnya, agamanya, dunianya, dirinya, akhlaknya, 
hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, pembantunya, pakaiannya, 
gerak-geriknya, raut mukanya atau lainnya yang berhubungan dengannya, 
baik dengan kata-kata, isyarat atau dengan tanda.” 

An Nawawi berkata, “Di antara contoh ghibah dengan kata sindiran, 
seperti perkataan sebagian para fuqaha: “Berkata orang yang mengaku 
mempunyai ilmu” atau “Berkata sebagian orang yang mengaku saleh” atau 
lainnya daripada perkataan yang pendengar dapat memahami siapa yang 
dimaksud. Juga seperti perkataan ketika menyebut seseorang: “Semoga 
Allah memaafkan kita”, “Semoga Allah memberi taubat kepada kita”, “Kita 
memohon keselamatan kepada Allah” dan lain-lain. Semua kata-kata itu 
termasuk ghibah. 

Definisi Ghibah Menurut Imam Al Ghazali163 

Ghibah adalah kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak 
ia senangi, baik yang kamu sebut itu kekurangan pada anggota tubuh, 
keturunan, akhlak, perbuatan, perkataan dan agamanya atau pada dunia, 
pakaian, rumah dan kendaraannya. 

Pada anggota tubuh misalnya, kamu menyebut matanya kabur atau 
juling, botak, pendek, tinggi, hitam dan kuning atau segala hal yang bila 
disebut bisa membuat orang tidak senang. 

Pada akhlaknya, misalnya kamu mengatakan bahwa ia orang yang 
berperangai tidak baik, pelit, sombong, suka marah, pengecut, lemah dan 
tidak kuat hati. 

Pada perbuatannya yang berhubungan dengan agama, misalnya kamu 
berkata bahwa ia pencuri, pendusta, peminum khamar, pengkhianat, 
penzalim, atau suka meremehkan shalat dan zakat, tidak sempurna 

                                                      
161 HR. Bukhari dalam Kitab Adab, bab: Gibah (10/385) (Syarh Ibni Hajar). HR. Muslim dalam 

Kitab Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab, bab: Keharaman gibah (16/142)(An Nawawi). HR. 
Tirmidzi dalam Pintu-pintu Kebaikan dan Silaturrahmi, bab: Riwayat tentang gibah (8/120)(Syarh Ibni 
Arabi). Abu Isa berkata, “Status hadits ini hasan.” HR. Abu Daud dalam Kitab Adab, bab: Keharaman 
gibah(4/269).  

162 Lihat: Al Adzkâr, An Nawawi. 
163 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/140-141). 
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ruku’nya dan sujudnya, tidak berhati-hati terhadap najis, tidak berbakti 
kepada orang tua, tidak menyerahkan zakat kepada orang yang berhak, 
tidak adil dalam pembagian dan tidak memelihara puasanya dari perkataan 
cabul atau ghibah. 

Pada perbuatannya yang berhubungan dengan dunia, seperti 
perkataan: Ia kurang sopan, banyak bicara atau banyak makan. 

Pada pakaiannya, seperti; lengan bajunya lebar, kainnya terseret ke 
tanah dan pakaiannya kotor. 

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa tidak termasuk ghibah 
bila menyebut kekurangan seseorang pada agama, sebab itu termasuk 
mencela apa yang dicela oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, 
menyebut seseorang dengan perkara maksiat dan mencela orang karena 
perbuatan maksiat itu boleh-boleh saja, berdasarkan sebuah riwayat bahwa 
pernah diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang seorang perempuan 
yang banyak berbuat baik dan sering berpuasa namun ia sering 
mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW 
bersabda, “Ia akan masuk ke dalam neraka.” Riwayat ini diriwayatkan oleh 
Ibnu Hibban dan Hakim. 

Hasan Al Bashri berkata, “Menyebut orang lain itu ada tiga macam: 
ghibah, fitnah dan cerita bohong. Tiga macam ini terdapat dalam kitab 
Allah SWT. Ghibah tidak hanya dengan lisan. Dalam ghibah, menyinggung 
sama dengan menyebut secara terang-terangan, sama dengan isyarat, 
kedipan mata, tulisan, gerakan dan setiap apa yang dapat dipahami 
maksudnya. Semua itu masuk dalam katagori ghibah yang diharamkan. 

Hukum Ghibah 

Dalam Al Adzkâr, An Nawawi berkata164, “Ijma’ ulama kaum muslimin 
menyatakan bahwa ghibah itu diharamkan. Dalil-dalil akan hal itu banyak 
sekali. Ghibah juga sangat tercela dan dibenci oleh Allah SWT dan 
Rasulullah SAW.” 

Ibnu Katsir berkata, “Ghibah sangat diharamkan, berdasarkan ijma’ 
ulama. Tidak ada pengecualian tentang hal ini kecuali jika 
kemaslahatannya lebih besar.” Akan kita ketahui bersama keterangannya 
lebih lanjut. 

Al Qurthubi berkata, “Ijma’ ulama menyatakan bahwa ghibah itu 
termasuk dosa-dosa besar dan diwajibkan bertaubat kepada Allah SWT dari 
perbuatan itu.” 

Kifarat (Tebusan Dosa) Ghibah Menurut Al Ghazali 

Al Ghazali berkata, “Ketahuilah, orang yang mengghibah wajib 
bertaubat dan menyesali perbuatannya, sebagai penunaian terhadap hak 

                                                      
164 Lihat: Al Adzkâr, an Nawawi, hal. 299. 
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Allah SWT. Kemudian ia wajib meminta maaf kepada orang yang dighibah, 
sebagai tebusan atas kezalimannya.”165 

Syarat-syarat taubat dari perbuatan ghibah dan dari segala dosa yang 
berhubungan dengan Allah SWT, ada empat166: 

1. Berhenti mengghibah 

2. Menyesali perbuatannya 

3. Bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi 

4. Meminta maaf kepada saudaranya yang dighibah dan meminta 
kerelaannya 

Jika dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki dalam 
melaksanakan syarat keempat ini, maka ia boleh tidak melakukan syarat ini 
dan cukup dengan mendoakan orang yang dighibah. 

Dalam tafsir surah Al Hujurât, Ibnu Katsir berkata, “Sebagian ulama 
berkata, ‘Tidak disyaratkan meminta maaf kepada orang yang dighibah. 
Sebab mungkin bila orang itu mengetahuinya, ia akan lebih merasa 
tersakiti dibandingkan bila ia tidak mengetahuinya.” 

Dalam Al Adzkâr, An Nawawi berkata167, “Ghibah itu adalah hak 
adami (manusiawi) yang bila seseorang mengghibah orang lain maka ia 
harus meminta maaf kepada orang yang dighibah tersebut. Namun, apakah 
cukup dengan mengatakan: ‘Saya pernah mengghibah anda, oleh sebab itu 
tolong maafkan saya’, atau harus menjelaskan apa yang ia sebut dalam 
ghibahnya?” 

Dalam masalah ini ada dua pendapat dari sahabat Asy Syafi’i. Pertama, 
wajib menjelaskannya. Maka jika ia meminta maaf tanpa menjelaskan apa 
yang disebutnya dalam ghibah maka permintaan maaf itu tidak sah. Kedua, 
tidak wajib menjelaskannya, sebab ini termasuk hal yang sudah dimaklumi. 
Oleh sebab itu tidak harus orang yang dighibah mengetahuinya.  

Pendapat yang pertama lebih kuat, sebab manusia mungkin saja 
memaafkan untuk satu ghibah namun tidak untuk ghibah yang lain. 

Jika orang yang dighibah sudah meninggal dunia atau tidak diketahui 
lagi di mana rimbanya maka minta maaf tidak bisa dilakukan, akan tetapi 
para ulama berpendapat bahwa orang yang mengghibah sebaiknya 
memperbanyak istigfar dan mendoakannya. 

Dalam Al Adzkâr, An Nawawi menyebutkan168 bahwa disunahkan 
memberi maaf kepada orang yang mengghibahnya, tidak diwajibkan, sebab 
memaafkan itu termasuk perbuatan baik dan tidak menuntut hak pribadi 
(rela).  

                                                      
165 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/133) dan Al Adzkâr, An Nawawi hal. 308. 
166 Lihat: Riyâdhush Shâlihîn, bab: Taubat, dan Al Adzkâr, An Nawawi (308). 
167 Lihat: Al Adzkâr, An Nawawi (308). 
168 Lihat: Al Adzkâr, An Nawawi, hal. 308. 
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Memaafkan atau tidak itu terserah kepada orang yang dighibah, akan 
tetapi sangat disunahkan dan sangat dianjurkan memaafkan, agar 
saudaranya yang muslim terlepas dari akibat kemaksiatannya dan ia sendiri 
mendapatkan keberuntungan dengan pahala yang besar dari Allah SWT 
karena memaafkan dan cinta karena Allah. Firman Allah SWT,  

“Orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan.” (QS. Âli ‘Imrân:134) 

Cara untuk menenangkan diri agar mudah memaafkan adalah dengan 
mengingat bahwa apa yang terjadi telah berlalu dan tidak ada satupun 
jalan untuk mengembalikannya. Bila sudah demikian, jangan ditambah 
rugi lagi dengan melewatkan pahala memaafkan dan menolong saudara 
yang muslim. Bukankah Allah SWT pernah berfirman,  

“Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, sesungguhnya 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” 
(QS. Asy Syûrâ:43)  

“Jadilah engkau pema'af.” (QS. Al A’râf:199) 

Dalil Keharaman Ghibah 

“Dan janganlah menggunjingkan (mengghibah) satu sama lain. 
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Hujurât:12) 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. 
Al Isrâ’:36) 

“Tiada suatu ucapanpun yang  diucapkannya melainkan ada di 
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qâf:18) 

Faktor Pendorong Perbuatan Ghibah169 

1. Melampiaskan amarah. Seseorang yang sedang marah biasanya 
akan melampiaskan amarahnya dengan mengucapkan kata-kata 
ejekan atau makian tentang orang yang membuatnya marah. 
Penawarnya, dengan mengingat firman Allah SWT yang berbunyi:  

“Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-
orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 

                                                      
169 Lihat: Faktor Pendorong Gibah dan point-point yang masih berhubungan dengan judul itu 

(point 1-8) dalam Ihyâ’ ‘Ulûmiddin, Al Ghazali. 
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maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya 
juga mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-
orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Âli ‘Imrân:133-134) 

Sebaiknya ia juga mengingat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: 
“Barang siapa yang menahan amarahnya saat ia mampu 
melampiaskannya niscaya Allah akan memanggilnya di hadapan 
seluruh makhluk pada hari kiamat nanti dan menyuruhnya untuk 
memilih bidadari mana yang ia sukai.”170 

2. Agar cocok dalam berteman, berbasa-basi dengan rekan dan 
membantu mereka dalam ghibah. Ia takut menolak dan merasa 
berat untuk menegur perbuatan mereka. Oleh karena itu, 
penawarnya adalah sebaiknya ia selalu komitmen kepada ridha 
Allah dan tidak peduli dengan murka manusia. Ingatlah firman 
Allah SWT yang berbunyi:  

“Tiada suatu  ucapanpun  yang  diucapkannya  melainkan ada 
di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qâf:18) 

3. Ingin mengangkat diri sendiri dengan merendahkan orang lain. 
Misalnya seseorang berkata, “Si fulan itu bodoh dan lemah dalam 
pemahaman.”  

Penawarnya adalah hendaknya ia meyakinkan diri bahwa apa yang 
ada di sisi Allah itulah yang lebih baik dan kekal. Barangkali orang 
yang dighibah itu mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah 
dibanding dirinya sendiri. Ketahuilah, ketika seseorang menyebut 
tentang orang lain saat ia tidak ada dengan sesuatu yang tidak 
disukainya, berarti ia telah mengangkatnya dan merendahkan 
dirinya sendiri di sisi Allah SWT. 

4. Main-main, hiburan, bercanda dan mengisi waktu luang dengan 
tawa. Hanya untuk itu, seseorang bisa menyebut keaiban orang 
lain.  

5. Iri dengki. Bisa saja karena kedengkian di dalam hati, seseorang 
mengghibah orang lain untuk tujuan menjatuhkannya dan 
membuatnya hina di mata manusia, mungkin karena orang yang 
dighibah itu mempunyai kedudukan atau jabatan tinggi. 
Penawarnya, hendaknya orang seperti ini ingat sabda Rasulullah 
SAW: “Tidak akan pernah terkumpul di dalam rongga tubuh 
seorang hamba keimanan dan sifat iri dengki.”171 Hendaknya ia 
juga selalu mengingat bahwa dengan sebab perbuatannya itu 
orang yang didengkinya itu akan kembali berada di atasnya pada 
hari kiamat nanti, tidak hanya di dunia saja. 

                                                      
170 HR. Tirmidzi, Pintu-pintu Kebaikan dan Silaturrahmi (8/77). Menurutnya, status hadits ini 

hasan gharib. 
171 HR. Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya. 
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6. Banyak waktu luang dan merasa bosan atau jemu. Akhirnya, ia pun 
sibuk mengurus orang lain dan keaiban mereka. Penawarnya, 
sebaiknya orang seperti ini menghabiskan waktunya dalam 
ketaatan, ibadah dan belajar. 

7. Kebencian yang sudah menyelimuti diri yang keimanannya lemah, 
hingga membuat mereka sombong, merendahkan dan 
menghinakan saudara seagama. 

8. Ingin dekat dengan atasan dan menganggap bahwa jalan yang 
ideal untuk itu adalah dengan menjelek-jelekkan rekannya hingga 
ia saja yang dipandang oleh atasannya. Sungguh ini anggapan yang 
amat keliru. Akan tetapi sebaiknya ia menampakkan hasil kerjanya, 
perilakunya, kedisiplinannya dalam bekerja dan muraqabah-nya 
kepada Allah (merasa diawasi oleh Allah-penerj). Inilah jalan satu-
satunya yang dapat membawanya ke tingkat yang tinggi di dunia 
dan di akhirat. 

Hal-hal yang Tidak Dianggap Ghibah Padahal Sebenarnya Termasuk 
Ghibah 

1. Terkadang ada seseorang yang mengghibah saudaranya dengan 
menyebut sesuatu yang tidak disukainya dan saat anda 
menegurnya, ia malah menjawab, “Saya siap mengucapkan kata-
kata itu di hadapannya!” Perbuatan seperti ini termasuk perbuatan 
ghibah karena beberapa alasan, di antaranya: 

- Orang itu menyebut tentang saudaranya dengan sesuatu yang 
tidak disukainya di belakang. Ini namanya ghibah. 

- Kesiapan orang itu untuk mengucapkan kata-kata tadi di 
hadapannya merupakan kesalahan baru dan itu tidak menjadi 
alasan yang dapat membolehkannya untuk menyebut tentang 
saudaranya dengan sesuatu yang tidak disukai di belakang. 

- Tidak ada alasan untuk menyebut tentangnya di belakang, 
selama mengucapkannya di hadapannya memungkinkan. 

- Orang itu tidak bisa memastikan bahwa saudaranya akan 
memaafkannya atas apa yang telah diucapkannya di belakang. 

- Dari realita yang sering kita alami, kesiapan mengatakan di 
depan seseorang tentang sesuatu yang tidak disukainya 
merupakan pengakuan bohong, bahkan itu jelas tipuan syaitan 
untuk membenarkan perbuatan ghibahnya saat anda 
menegurnya. 

2. Perkataan seseorang di hadapan jamaah setelah ia menyebut 
tentang seseorang: “Kita berlindung dari sikap tidak punya malu”, 
atau: “Kita memohon kepada Allah agar Dia melindungi kita dari 
sikap tidak punya malu”. Dengan ucapan itu, ia bertujuan agar 
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jamaah memahami aib orang yang baru saja disebut dan agar tidak 
kentara, ia menyebutnya dalam bentuk doa.172  

3. Mendengar ghibah dengan ekspresi takjub. Sebab dengan ekspresi 
itu, ia seakan-akan memberi semangat kepada orang yang 
mengghibah. Seperti ucapan: “Aneh, saya belum mengetahui akan 
hal itu. Selama ini saya hanya tahu ia orang baik. Saya tidak pernah 
mengira akan hal itu. Semoga Allah melindungi kita dari 
bahayanya.”  

Kata-kata seperti itu sama saja dengan membenarkan ghibah dan 
membenarkan ghibah sama dengan mengghibah, bahkan orang 
yang diam mendengarkan ghibah pun sama dengan pengghibah.  

Orang yang mendengarkan ghibah juga ikut berdosa, kecuali bila 
ia mengingkarinya dengan lisannya atau dengan hatinya.  

Jika ia bisa menegur atau memutus pembicaraan ghibah dengan 
pembicaraan lain tapi ia tidak melakukannya maka ia pun tetap 
berdosa.  

Jika ia berkata: “Diam!” tapi hatinya senang mendengar ghibah itu 
maka ia pun tetap berdosa dan termasuk orang munafik. 

4. Perkataan seseorang: “Ada sebagian orang yang melakukan ini dan 
itu” atau “Ada sebagian fuqaha yang melakukan ini dan itu” atau 
“Sebagian orang yang pernah kami lihat pernah melakukan ini dan 
itu” atau lainnya, jika orang yang diajak bicara sudah mengerti 
siapa orang yang dimaksudkan, karena sudah dimaklumi 
bersama.173 

5. Barangkali ada seseorang yang bertanya tentang keadaan 
saudaranya, lalu orang yang ditanya menjawab, “Semoga Allah 
memperbaiki keadaan kita dan semoga Allah mengampuni kita”, 
atau “Kita memohon kepada Allah keselamatan dan kita berlindung 
kepada Allah dari kejahatan” atau seumpamanya yang dapat 
dipahami dari kata-kata itu keaiban seseorang. 

6. Begitu juga bila seseorang berkata, “Si fulan telah tertimpa bala 
yang dulu pernah kita alami” atau “Ia tidak bisa mengelak dari hal 
itu, sebab kita pun pernah berbuat demikian.” Ia menyebut dirinya 
sendiri namun maksudnya adalah mencela orang lain dengan 
ungkapan itu.174 

7. Perkataan seseorang: “Lihat pangeran datang” atau “Wakil atasan 
datang” dan seumpamanya, jika ia bermaksud menghinakannya. 

8. Perkataan seseorang: “Ia masih anak kecil maka boleh saja 
dighibah.” Ini pernyataan yang sangat keliru dan aneh. Sebab, 

                                                      
172 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/142). 
173 Lihat: Al Adzkâr, An Nawawi, bab: Hal-hal penting yang berhubungan dengan gibah. 
174 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn karya Al Ghazali (3/143). 
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tidak ada dalil yang membolehkannya, sedangkan dalil keharaman 
ghibah itu mutlak, mencakup anak kecil, orang tua, laki-laki, 
perempuan, kaya dan miskin. 

9. Terkadang Allah membukakan hati seseorang untuk menyuruh 
dengan yang ma’ruf dan melarang yang munkar. Ia melaksanakan 
tugas tersebut dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, juga 
terlihat pada dirinya tekad yang kuat. Akan tetapi penasehat ini 
lemah di hadapan godaan syaitan, maka ia pun menceritakan sepak 
terjangnya di hadapan manusia. Ia juga menceritakan si fulan 
pernah melakukan ini dan itu, si fulan pernah memperbuat ini dan 
itu lalu aku menasehatinya begini dan begitu. 

Kira-kira adakah faktor pendorong selain hawa nafsu dan suka 
mengghibah yang mendorong orang ini menceritakan kisahnya di 
hadapan manusia?  

Bukankah tujuan orang yang menyuruh yang ma’ruf dan melarang 
yang munkar itu untuk menebar kebajikan di antara manusia dan 
membasmi kemunkaran?  

Tapi kenapa ada perkataan dan komentar setelah tujuan itu 
tercapai, ataukah karena orang itu sudah berubah menjadi pesuruh 
syaitan? 

10. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa mengghibah orang 
yang maksiat itu boleh-boleh saja, padahal sebenarnya 
mengghibah mereka juga diharamkan, sebab tidak semua orang 
yang maksiat itu boleh dighibah. Jika boleh, pasti dibolehkan 
mengghibah setiap orang muslim, karena tidak ada seorang 
mukmin pun kecuali ia pernah berbuat dosa. Rasulullah SAW 
menegaskan dengan sabda beliau: “Setiap anak Adam pernah 
melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan 
kesalahan adalah orang yang bertaubat.” 

Lantas, bagaimana mereka bisa mengatakan boleh mengghibah 
semua orang yang maksiat? Apa tafsir mereka untuk sabda 
Rasulullah SAW: “Saudaramu” dalam sabda beliau yang berbunyi, 
“Ghibah adalah kamu menyebut tentang saudaramu dengan 
sesuatu yang tidak ia sukai”, bukankah kata itu mencakup orang 
yang taat dan orang yang maksiat? 

Kita bertanya kepada orang yang meremehkan atau membolehkan 
hal ini, “Apakah darah atau harta orang muslim yang maksiat 
dihalalkan? Jika jawabannya tidak halal, kenapa juga tidak pada 
harga dirinya (kehormatannya), padahal harga diri disebutkan 
berbarengan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, “Setiap 
orang muslim terhadap orang muslim lainnya, haram mengganggu 
harga diri, harta dan darah.” 

11. Perkataan seseorang: “Ini orang India, Mesir, Palestina, orang asing, 
orang arab, orang desa, orang kampung, tukang kayu, atau tukang 
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besi175, jika dengan kata-kata itu orang yang disebut tidak senang. 
Yang jelas ketentuannya adalah “Kamu menyebut tentang 
saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai.”  

Hadits-hadits Tentang Larangan Ghibah 

1. Dari Abu Hurairah RA: Di hari Raya Kurban, dalam khutbah di 
Mina saat haji wada’, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
darah kalian, harta kalian dan harga diri (kehormatan) kalian 
sangat terhormat (tidak boleh diganggu-penerj) sebagaimana 
terhormatnya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Sudahkan 
aku sampaikan?!"176 

2. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap orang 
muslim terhadap orang muslim, haram menganggu darah177, 
harga diri (kehormatan)178 dan hartanya.”179 

3. Aisyah RA berkata, “Aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, 
“Cukup bagimu Shafiah yang begini dan begitu.” Sebagian perawi 
berkata, “Yang Aisyah maksudkan adalah bahwa Shafiah itu 
orang yang punya banyak kekurangan.”  

Aisyah berkata lagi, “Sungguh aku telah mengucapkan sebuah 
kalimat yang jika dicampur dengan air laut niscaya air laut itu 
akan berubah.”180 

An Nawawi berkata, “Hadits ini termasuk hadits kecaman 
terhadap ghibah. Aku tidak pernah mendengar hadits yang sangat 
mengecam ghibah seperti hadits ini.”  

4. Dari Anas RA, Rasulullah SAW bersabda, “Ketika aku diisra’kan, 
aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari 
tembaga. Dengan kuku-kuku itu, mereka mencakar wajah dan 
dada mereka. Aku bertanya, “Siapa mereka itu, wahai Jibril?” 
Jibril menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang memakan 
daging manusia dan suka mengganggu kehormatan mereka.”181 

Manusia yang dilewati Rasululah SAW itu adalah orang-orang 
yang suka mengghibah orang lain. Maka Allah menyiksa mereka 
dengan siksaan yang sesuai dengan jenis perbuatan mereka, yakni 
dengan melukai tubuh mereka sendiri sebagaimana mereka 

                                                      
175 Lihat: Al Adzkâr, An Nawawi, dalam: Keharaman gibah dan adu domba. 
176 Maksudnya: Ya Allah, sudah kusampaikan perintah-Mu. 
177 Maksudnya: Menumpahkan darahnya dan mengganggunya.  
178 Maksudnya: Tidak boleh menghinanya, menjelekkannya atau melakukan perbuatan keji. 
179 Maksudnya: Merampas apa yang ia miliki atau menjarahnya, mencurinya dan menyebabkan 

hartanya rusak. HR. Muslim (2564). 
180 HR. Tirmidzi (2504). Menurutnya, status hadits ini hasan shahih. HR. Abu Daud (4875). HR. 

Ahmad (6/189) dan sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan oleh An Nawawi dalam Al Adzkâr, 
hal. 300. 

181 HR. Abu Daud (4878) dan Ahmad (3/224). 
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melukai harga diri atau kehormatan orang lain dan mengghibah 
mereka. 

5. Ibnu Abbas RA berkata, “Pada malam isra’, Rasulullah SAW 
melihat neraka. Di sana beliau mendapati suatu kaum yang 
sedang makan bangkai manusia yang sudah berbau busuk. Beliau 
bertanya, “Siapa mereka itu, wahai Jibril?” Jibril menjawab, 
“Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging 
manusia.”182 

6. Jabir Bin Abdullah RA berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah 
SAW, tiba-tiba kami mencium bau busuk. Maka Rasulullah SAW 
bersabda, “Apakah kalian tahu, bau busuk apa ini? Inilah bau 
busuk orang-orang yang suka mengghibah orang-orang yang 
beriman.”183  

7. Abi Bakrah RA berkata, “Ketika aku berjalan bersama Rasulullah 
SAW sambil bergandengan tangan dan di sebelah kiri beliau ada 
seorang laki-laki, tiba-tiba kami melewati dua buah kuburan. 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dua orang yang ada di 
dalam dua kuburan ini sedang disiksa, karena sebuah dosa besar 
yang sepertinya kecil. Siapa di antara kalian yang mau 
mengambilkan pelepah kurma?” Maka aku pun berlomba dengan 
laki-laki yang berjalan di sebelah kiri Rasulullah SAW tadi, dan 
aku dapat mendahuluinya. Aku menyerahkan sebuah pelepah 
kurma kepada Rasulullah SAW lalu beliau membelahnya menjadi 
dua bagian. Satu bagian diletakkan di salah satu kuburan dan satu 
bagian lagi diletakkan di kuburan yang lain. Setelah itu beliau 
bersabda, “Siksaan mereka akan menjadi ringan selama pelepah 
ini masih basah. Sesungguhnya mereka disiksa karena 
mengghibah dan tidak berhati-hati dengan air kencing.”184 

Maksud dari sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya dua orang 
yang ada di dalam kuburan ini sedang disiksa karena dosa besar 
yang sepertinya kecil”, ialah mereka tidak meyakini bahwa 
ghibah dan tidak mensucikan air kencing itu termasuk dosa besar, 
akan tetapi kedua hal itu memang termasuk dosa besar di sisi 
Allah SWT.  

                                                      
182 Maksudnya: Orang-orang yang suka menggibah orang lain. HR. Al Mundziri dalam At Targhîb 

wa At Tarhîb (3/510). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya termasuk 
para perawi shahih, kecuali Qabus Bin Abi Zhibyan.  

183 HR. Al Haitsami dalam Majma’ Az Zawâid. Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan 
para perawinya adalah orang-orang tsiqah. HR. Al Mundziri dalam At Targhîb wa At Tarhîb (3/511). Ia 
berkata bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Ad Dunya. Para pewari dalam 
riwayat Ahmad semuanya orang-orang tsiqah. 

184 HR. Al Haitsami dalam Majma’ Az Zawâid (8/92). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ahmad dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih, kecuali Bahr Bin Mirar. Ia termasuk 
orang yang tsiqah.” 
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Maknanya, kedua orang itu menganggap bahwa dua perkara itu 
sepele dan tidak menjadi perhatian mereka dalam hidup, padahal 
itu perkara besar di sisi Allah SWT. 

Maksud sabda Rasulullah SAW: “Selama pelepah itu masih 
basah”, ialah selama tidak kering. Ini merupakan rahasia yang 
diperlihatkan oleh Allah SWT kepada beliau. 

Hadits ini menegaskan akan kecaman dan ancaman terhadap 
setiap orang yang meremehkan hak Allah SWT. 

8. Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para 
sahabat, “Apakah kalian tahu, zina yang paling besar dosanya di 
sisi Allah SWT?” Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya 
lebih mengetahui.” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
zina yang peling besar dosanya di sisi Allah adalah menghalalkan 
harga diri (kehormatan seorang muslim).” Kemudian beliau 
membaca ayat:  

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu’min 
dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat.. .” (QS. 
Al Ahzâb:58)185 

Dalam hadits di atas, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa ghibah 
atau menggunjing di sisi Allah lebih besar dosanya dari dosa zina, sebab 
orang yang melakukan perbuatan zina hanya berbuat kesalahan pada hak 
Allah dan Allah akan mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayang. Sedangkan 
ghibah, itu merupakan kesalahan pada hak Allah dan pada hak manusia. 
Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukannya kecuali setelah 
orang yang dighibah memaafkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW 
mengatakan bahwa ghibah lebih besar dosanya dari zina. 

Di antara hadits yang menunjukkan akan keharaman ghibah, riwayat 
dari Abu Hurairah RA bahwa Ma’iz pernah datang menemui Rasulullah 
SAW. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah melakukan zina.” Rasulullah 
SAW tidak menjawab malah beliau berpaling darinya. Hingga kata-kata itu 
diucapkan oleh Ma’iz sebanyak empat kali. Ketika Ma’iz mengucapkannya 
pada kali yang kelima, Rasulullah SAW bertanya, “Tahukan kamu, zina itu 
bagaimana?” Ma’iz menjawab, “Tentu. Aku melakukan sesuatu yang hanya 
boleh dilakukan oleh seseorang terhadap istrinya, dengan perempuan yang 
tidak halal.” Rasulullah SAW bertanya lagi, “Apa yang kauinginkan dari 
pengakuanmu ini?” Ma’iz menjawab, “Aku ingin engkau menyucikanku.” 
Rasulullah SAW kembali bertanya, “Apakah kamu memasukkan itu (alat 
kelamin -penerj) padanya sebagaimana lidi masuk ke tempat celak mata 
atau seperti tali masuk ke dalam sumur?” Ma’iz menjawab, “Benar, wahai 
Rasul.” Setelah itu, Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk 
merajamnya. 

                                                      
185 HR. Al Haitsami dalam Majma’ Az Zawâid (8/92). Ia berkata bahwa hadits ini diriwayatkan 

oleh Abu Ya’la dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih.” 
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Saat Ma’iz dirajam, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki 
berkata kepada temannya, “Lihatlah orang itu. Ia tidak menutupi keaiban 
dirinya hingga ia dirajam seperti anjing.” 

Setelah kejadian itu, saat Rasulullah SAW berjalan dan melewati 
bangkai himar, beliau berseru, “Mana si fulan dan si fulan, turun dari 
kendaraan kalian dan makan bangkai himar ini!” Kedua orang itu berkata, 
“Semoga Allah mengampuni engkau, wahai Rasulullah. Adakah orang yang 
mau memakan bangkai binatang ini?” Rasulullah SAW bersabda, “Apa 
yang kalian katakan tentang saudaramu tadi lebih dahsyat lagi daripada 
kalian memakan bangkai ini. Demi Dzat yang jiwaku di tangannya, 
sesungguhnya Ma’iz sekarang sedang berenang di sungai-sungai surga.”186 

Dalam riwayat lain: “Ketika Rasulullah SAW merajam Ma’iz karena 
perbuatan zina, ada seorang laki-laki berkata kepada temannya, “Lihat 
orang itu dirajam seperti anjing.” Saat Rasulullah SAW melewati bangkai 
binatang dan saat itu dua orang tadi ada bersama beliau, beliau pun 
berkata kepada dua orang tersebut, “Makan bangkai binatang itu.” Kedua 
orang itu serempak berkata, “Wahai Rasulullah, kami memakan bangkai 
itu?!” Rasulullah SAW bersabda, “Apa yang kalian katakan tentang saudara 
kalian tadi lebih busuk dari bangkai ini.”187 

Barra’ RA berkata, “Rasulullah SAW pernah berkhutbah:  

“Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan keimanan 
itu tidak masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengghibah 
orang muslim dan janganlah kalian mencari-cari keaibannya. 
Sesungguhnya siapa yang mencari-cari keaiban saudaranya niscaya 
Allah pun akan mencari keaibannya dan siapa yang dicari 
keaibannya oleh Allah pasti akan Dia temukan sekalipun keaiban itu 
ada di dalam rumahnya.”188  

Dari Abu Darda RA, Rasulullah SAW bersabda,  

“Barang siapa yang menyebut seseorang dengan sesuatu yang tidak 
ada padanya untuk tujuan mengejek niscaya Allah akan mengurung 
orang itu di dalam neraka jahanam hingga ia dapat mendatangkan 
bukti atas kata-katanya tersebut.”189 

Dalam hadits di atas, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa 
orang yang mengghibah seseorang dengan menyebut sesuatu yang tidak 
ada padanya atau sesuatu yang tidak benar dengan tujuan mengejek, 
memaki dan merendahkannya maka balasannya di hari kiamat nanti 
adalah Allah akan memanggangnya di dalam api neraka jahanam dan 
mengurungnya hingga kata-katanya tersebut terbukti benar. 

                                                      
186 HR. Abu Ya’la dengan sanad yang shahih. 
187 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-nya bahwa 

hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa’i dari Abu Hurairah RA dengan sanad yang baik. 
188 HR. Al Haitsami dalam Majma’ Az Zawâid (8/93). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 

Ya’la dan para perawinya adalah orang-orang tsiqah.” 
189 HR. Al Mundziri dalam At Targhîb wa At Tarhîb (3/515). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan 

oleh Ath Thabrani dengan sanad yang baik.” 
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Hadits ini diperkuat oleh firman Allah SWT yang berbunyi:  

“Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian 
dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka 
sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang 
nyata.” (QS. An Nisâ’:112) 

Bolehkah Mendengar Ghibah (Mendengar Gosip) 

Mendengarkan ghibah itu diharamkan. Rasululah SAW telah 
mengharamkan mendengar ghibah dan memerintahkan kepada orang yang 
mendengar ghibah -yang diharamkan- untuk menegurnya atau 
mengingkarinya. Namun jika tidak bisa atau orang yang mengghibah itu 
tidak mau berhenti maka ia harus meninggalkan tempat duduknya dan 
menjauh dari tempat tersebut.190 

Allah SWT berfirman,  

“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat 
(atau kata-kata buruk), mereka berpaling daripadanya.” (QS. AL 
Qashash:55)  

Allah SWT berfirman,  

“Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan 
perkataan) yang tiada berguna.” (QS. Al Mu’minûn:3)  

Allah SWT berfirman,  

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al Isrâ’:36) 

Dari Asma Bin Yazid, Rasulullah SAW bersabda,  

“Siapa yang membela harga diri atau kehormatan saudaranya saat ia 
dighibah, Allah pasti akan memerdekakannya (membebaskannya) 
dari api neraka.”191 

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda,  

“Siapa yang membela harga diri atau kehormatan saudaranya di 
belakang (tidak diketahui oleh orang yang dibelanya-penerj) niscaya 
Allah akan menjauhkan api neraka dari hadapannya di hari kiamat 
nanti.”192 

Allah SWT berfirman,  

                                                      
190 Lihat: Al Adzkâr, An Nawawi, hal. 301. 
191 Maksudnya: Siapa yang membela saudaranya yang muslim, menegur dan menolak perkataan 

ghibah, Allah pasti akan menjauhkannya dari neraka jahanam. HR. Al Haitsami dalam Majma’ Az 
Zawâid (8/95). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani. Sanad Ahmad statusnya 
hasan.” 

192 HR. Tirmidzi, Kitab Perbuatan Baik, bab: Riwayat tentang membela harga diri atau kehormatan 
saudaranya yang muslim (4/327). Ia berkata bahwa status hadits ini hasan. HR. Imam Ahmad dalam 
Musnad-nya (6/449-450) dari Asma’ Binti Yazid. 
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“Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-
ayat Kami maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka 
membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan 
kamu lupa (akan larangan ini) maka janganlah kamu duduk 
bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan 
itu).” (QS. Al An’âm:68) 

Dua hadits di atas mengandung anjuran untuk tidak mendengarkan 
ghibah, malah anjuran untuk membela orang yang dighibah dengan kata-
kata yang baik dan santun, hingga Allah membalasnya dengan kenikmatan 
surga di akhirat kelak serta terpelihara dari azab neraka. 

Allah SWt berfirman,  

“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong 
(agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi 
Maha Perkasa.” (QS. Al Hajj:40) 

Di antara hadits-hadits yang menunjukkan ketidakbolehan 
mendengarkan ghibah dan anjuran untuk membela orang yang dighibah 
dengan kata-kata yang baik dan santun adalah riwayat dari Utban Bin 
Malik RA: “Suatu ketika, Rasulullah SAW berdiri untuk melaksanakan 
shalat, akan tetapi tiba-tiba beliau bersabda, “Mana Malik Bin Dakhsyam?” 
Ada seorang laki-laki yang menjawab, “Orang itu adalah orang munafik 
yang tidak cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.” Mendengar kata-kata itu, 
Rasulullah SAW bersabda,  

“Jangan kamu berkata begitu. Bukankah kamu menyaksikan bahwa 
ia telah mengucap: ‘Tidak ada tuhan selain Allah.’ Itu ia ucapkan 
ikhlas karena Allah dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan 
api neraka bagi orang yang mengucap: ‘Tidak ada tuhan selain Allah’ 
yang ikhlas karena Allah.”193 

Dalam hadits ini, dapat kita lihat bahwa Rasulullah SAW menegur 
ghibah dan mengingkarinya, yakni dengan sabda beliau: “Jangan kamu 
berkata begitu”. Beliau juga membela sahabat yang tidak hadir tersebut 
dengan kata-kata yang baik dan santun, hingga para sahabat tahu bahwa 
tidak sepantasnya seorang muslim berbicara tentang saudaranya yang 
muslim saat ia tidak ada dengan sesuatu yang tidak disenangi, sekalipun 
apa yang dibicarakan itu benar. 

Tentang kisah taubatnya, Ka’ab Bin Malik RA bercerita, “Saat Rasulullah 
SAW duduk bersama para sahabatnya di Tabuk, beliau bertanya, “Apa yang 
dilakukan oleh Ka’ab Bin Malik?” Seorang laki-laki dari Bani Salamah 
menjawab, “Wahai Rasulullah, ia tertahan oleh selendangnya dan 
kedudukannya.”194 Mendengar ucapan itu, Mu’az Bin Jabal RA berkata 
kepada laki-laki tersebut, “Buruk sekali ucapanmu. Demi Allah, ya Rasul, 

                                                      
193 HR. Bukhari (3/49-50) dan Muslim (1/455). 
194 Maksudnya: Ia bersikap angkuh dan bangga dengan diri sendiri. 
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kami tidak mengetahui tentangnya kecuali yang baik.” Maka Rasulullah 
SAW pun diam.”195 

Dari hadits ini dapat kita lihat bagaimana Mu’adz Bin Jabal segera 
menolak kata-kata celaan, mengingkari dan membela sahabatnya Ka’ab Bin 
Malik saat ia tidak ada. Sikap diam Rasulullah SAW menunjukkan 
persetujuannya terhadap sikap yang diambil oleh Mu’adz RA dan 
seandainya Mu’adz tidak segera menolak atau membela, pasti Rasulullah 
SAW yang melakukannya dan membelanya. 

Ali RA pernah berkata, “Orang yang mengatakan kata-kata keji (dosa) 
dan orang yang mendengarkannya sama-sama berdosa.”196 

Ghibah yang Dibolehkan Atau Alasan-alasan yang Membolehkan 
Ghibah 

Imam An Nawawi berkata, “Ghibah bisa dibolehkan untuk tujuan yang 
benar dan syar’i, seperti: 

1. Mengadukan kezaliman. Orang yang dizalim boleh mengadukan 
kezaliman orang yang menzalimnya kepada sultan, hakim atau 
orang yang mempunyai wewenang dan kemampuan untuk 
meluruskan masalah. Orang yang dizalim itu boleh berkata, “Si 
fulan telah menzalimku dengan ini dan itu.” 

2. Minta bantuan untuk merubah kemunkaran atau mengembalikan 
orang yang tersesat dalam kemaksiatan ke jalan yang benar. Oleh 
karena itu, seseorang boleh mengatakan kepada orang yang mampu 
merubah kemunkaran bahwa si fulan melakukan kemaksiatan ini 
dan itu, dengan tujuan untuk menghilangkan kemunkaran. Jika 
tidak dengan tujuan itu maka perkataan seperti tadi diharamkan. 

3. Minta fatwa. Misalnya seseorang berkata kepada seorang mufti, 
“Bapakku telah menzalimiku” atau “Si fulan telah berlaku zalim 
terhadapku. Apakah ia boleh melakukan itu kepadaku dan 
bagaimana caranya agar terlepas dari kezalimannya, mendapatkan 
hakku kembali dan melawannya?, dan seterusnya. Hal seperti ini 
dibolehkan, akan tetapi agar lebih berhati-hati dan lebih baiknya, 
hendaknya ia berkata, “Apa pendapat anda tentang seseorang atau 
suami yang melakukan ini dan itu?” Sebab dengan kata-kata itu, 
sudah tercapai tujuan meminta fatwa. Namun sekali lagi, jika ia 
sebutkan secara jelas pun tetap dibolehkan. 

4. Memperingatkan kaum muslimin dan menasehati mereka. 
Misalnya: 

                                                      
195 HR. Bukhari (8/86, 93) dan Muslim (2769). 
196 HR. Al Haitsami dalam Majma’ Az Zawâid (8/91). Ia berkata bahwa riwayat ini diriwayatkan 

oleh Abu Ya’la dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih. 
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- Menyebut para perawi dan saksi yang cacat (tidak tsiqah atau 
palsu). Hal ini dibolehkan menurut ijma’ ulama, bahkan 
hukumnya wajib. 

- Musyawarah dalam memilih menantu atau bekerja sama, 
bermuamalah dan bertetangga dengan seseorang atau lainnya. 
Orang yang diajak musyawarah wajib memaparkan keadaan 
sebenarnya bahkan kejelekannya, dengan niat sebagai 
peringatan, saran atau nasehat. 

- Melaporkan penguasa yang tidak menjalankan tugas dengan 
baik, yang bisa jadi karena ia tidak cocok atau karena ia 
memang fasik (jahat). Wajib melaporkan hal itu kepada 
atasannya atau orang yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi 
agar dapat memberhentikannya dan menggantinya dengan 
orang yang lebih cocok. Juga wajib memberitahu atasannya 
atau orang yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi agar dapat 
memperlakukannya sesuai dengan keadaannya dan tidak 
tertipu dengannya atau agar atasannya dapat meluruskannya. 

5. Orang yang dighibah sengaja menampakkan kefasikannya atau 
bid’ahnya, seperti orang yang terang-terangan minum khamar dan 
mengambil harta secara zalim dan orang yang mempelopori 
perkara-perkara batil. Maka, boleh mengghibah orang seperti itu 
dengan menyebut sesuatu yang ia nampakkan saja, tidak boleh 
menyebut keaibannya yang tidak nampak. 

6. Agar kenal. Jika seseorang terkenal dengan gelar, seperti Al A’masy 
(si buram), Al A’raj (si pincang), Al Asham (si tuli), Al A’ma (si 
buta), Al Ahwal (si juling) dan lain-lain, maka boleh menyebutnya 
demikian dengan tujuan agar dikenal, tapi tetap haram jika 
disebutkan dengan tujuan menghina. Jika memungkinkan 
mengenalnya dengan hal lain maka itu lebih baik.  

Inilah enam hal yang disebutkan oleh para ulama dan sebagian 
besarnya sudah disepakati bersama. Dalil-dalil akan hal ini adalah hadits-
hadits shahih lagi masyhur. Di antaranya: 

Pertama: Dari Aisyah RA: Ada seorang laki-laki yang meminta izin 
untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, 
“Izinkan ia. Laki-laki itu dari keluarga yang jahat –atau anak keluarga yang 
jahat-.” Ketika laki-laki tersebut masuk dan bertemu dengan Rasulullah, 
beliau berbicara santun kepadanya. Aku (Aisyah RA) berkata, “Wahai 
Rasululah, engkau tadi menyebutnya tidak baik tapi kemudian engkau 
berbicara santun kepadanya?!” Rasulullah SAW menjawab, “Hai Aisyah, 
sesungguhnya manusia yang paling jahat adalah orang yang dijauhi oleh 
orang lain karena takut dengan kejahatannya.”197 

                                                      
197 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Apa yang dibolehkan dari mengghibah orang 

yang suka menimbulkan kerusakan dan suka melakukan perbuatan kufur (10/387)(Fathul Bâri) dan 
Muslim (2591). 
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Kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berkata tidak baik 
dan apa yang beliau ucapkan tentang laki-laki tersebut bukanlah termasuk 
ghibah, namun itu sebagai nasehat agar orang yang mendengarnya 
berhati-hati. Sedangkan sebab beliau tidak mengatakannya secara langsung 
karena mulianya perilaku Rasulullah SAW. 

Dapat diambil kesimpulan dari hadits di atas bahwa menyebut atau 
mengghibah orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, kejahatan 
dan kerusakan atau sengaja menampakkannya itu tidak termasuk ghibah 
yang terlarang. Ini sesuai dengan perkataan ulama bahwa dibolehkan 
mengghibah bila dengan tujuan yang benar dan syar’i seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya. 

Kedua: Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Aku yakin si fulan 
dan si fulan belum mengenal dengan baik agama kita.”198 Al Laits berkata, 
“Ibnu Sa’ad meriwayatkan hadits ini dengan kalimat: “Dua orang laki-laik 
ini adalah orang munafik.” 

Dari Fathimah Bin Qais RA bahwa ia pernah mendatangi Rasulullah 
SAW dan berkata, “Sesungguhnya Abu Jahm dan Mu’awiyah datang 
meminangku, bagaimana ya Rasul?” Rasulullah SAW memberikan saran 
dan bersabda, “Mu’awiyah adalah orang fakir yang tidak punyai harta 
benda sedangkan Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meletakkan 
tongkat dari pundaknya.”199   

Dalam riwayat Muslim: “Abu Jahm mempunyai sifat suka memukul 
istri.” Ada yang menafsirkan kalimat itu dengan: suka bepergian. 

Aisyah RA berkata, “Hindun istri Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah 
SAW, ‘Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang kikir. Ia tidak 
pernah memberi nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku, kecuali 
aku sendiri yang mengambil darinya secara sembunyi-sembunyi. Bolehkah 
aku melakukan hal itu?” Rasulullah SAW bersabda, “Ambil saja apa yang 
menurutmu cukup untukmu dan untuk anakmu secara baik.”200 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Pada Ghibah yang Dibolehkan 

1. Niat ikhlas karena Allah SWT. Barang siapa yang mengghibah 
seseorang dengan menyebut sesuatu yang memang ada pada orang 
itu namun dalam mengghibah itu ia tidak berniat untuk 
menghilangkan kemunkaran, akan tetapi untuk mengejek maka 
orang itu berdosa. 

Atau ada orang yang datang meminta saran saat hendak menikah, 
lalu ia mengatakan apa adanya bukan karena tujuan mengatakan 
yang sebenarnya, akan tetapi karena iri dengki agar orang itu tidak 

                                                      
198 HR. Bukhari (10/405) 
199 HR. Muslim dalam Kitab Talak, bab: Perempuan yang ditalak tiga, boleh tidak diberi nafkah lagi 

(10/97)(An Nawawi). HR. Malik dalam Al Muwaththa’ (2/580) dan As Syafi’i dalam Ar Risâlah, No. 
856. 

200 HR. Bukhari (9/444,445) dan Muslim (1714). 
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jadi menikah dengan pemudi idamannya, maka perbuatan inipun 
haram. Banyak lagi contoh-contoh lain. 

2. Sedapat mungkin tidak menyebutkan secara jelas (tidak menyebut 
nama) agar tidak menimbulkan kejahatan lain. Bila Rasulullah 
SAW tidak senang terhadap perbuatan seseorang, biasanya beliau 
bersabda, “Ada beberapa orang yang melakukan ini dan itu.”201 
Beliau tidak pernah menyebut secara jelas atau menyebut nama. 

3. Hendaknya anda hanya menyebut sesuatu yang memang ada 
padanya dan hal itu dapat membawa kemaslahatan. Jangan sekali-
kali anda menyebut semua keaibannya yang lain. 

4. Memastikan bahwa sesudah mengghibah itu tidak akan 
menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari manfaatnya dan 
tidak menjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. 

Ghibah dan Akibat Buruknya Terhadap Seorang Muslim202 

1. Dengan ghibah, seorang muslim telah melakukan perbuatan haram 
yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya. 

2. Orang muslim yang mengghibah orang lain berarti telah 
melakukan perbuatan yang dengannya ia berhak diazab lebih berat 
dari pemakan riba dan pezina. 

3. Orang muslim yang mengghibah saudaranya yang muslim sama 
dengan memakan daging manusia. 

4. Barang siapa yang mengghibah, puasa dan shalatnya tidak akan 
membawa manfaat di sisi Allah. 

5. Orang muslim yang mengghibah saudaranya yang muslim, 
ibaratnya ia memakan bangkai yang lebih busuk dari bangkai 
binatang. 

6. Orang muslim yang mengghibah saudaranya yang muslim tidak 
akan pernah diampuni oleh Allah hingga orang yang dighibah 
memaafkannya. 

7. Orang muslim yang melakukan ghibah, akan mendapatkan siksaan 
di dalam kuburnya. 

8. Barang siapa yang mengghibah saudaranya yang muslim, ia akan 
bertemu dengan Allah tanpa membawa kebaikan, penuh dengan 
kesalahan dan ia termasuk orang yang bangkrut. 

9. Orang yang mengghibah akan terus disiksa di dalam api neraka 
sampai ia dapat membuktikan kebenaran apa yang ia ucapkan. 

10. Siapa yang mengghibah saudaranya yang muslim, dosanya tidak 
dapat ditebus kecuali dengan maaf dari orang yang dighibah. 

                                                      
201 HR. Abu Daud dari Aisyah dan para perawinya adalah para perawi hadits-hadits shahih. 
202 Lihat: At Targhîb wa At Tarhîb, Al Mundziri, juz 3. 
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11. Orang yang mengghibah saudaranya yang muslim, tidak akan 
ditolong oleh Allah dan tidak akan dibantu-Nya di dalam dunia 
apalagi di akhirat kelak. 

Beberapa Perkataan Ulama Tentang Tercelanya Mengghibah Orang 
Lain 

1. Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, bahwa ada seorang laki-laki 
datang kepadanya dan berkata, “Benarkan kamu telah 
mengghibahku?” Hasan Al Bashri menjawab, “Apa pangkatmu, 
hingga aku rela menyerahkan pahala kebaikanku kepadamu?!” 

2. Ada seseorang berkata kepada salah seorang ulama, “Sesungguhnya 
si fulan telah mengghibahmu.” Mendengar berita itu, ulama 
tersebut mengirim sepiring kurma kepada orang yang 
mengghibahnya. Ia berkata, “Aku mendengar kamu telah 
memberikan pahala kebaikanmu kepadaku, maka aku ingin 
mengucapkan terima kasih dengan ini. Maafkan aku, aku tidak bisa 
membalasnya dengan sempurna.” 

3. Diriwayatkan dari Ibnu Mubarak bahwa ia pernah berkata, 
“Seandainya aku mengghibah seseorang, pasti aku akan 
mengghibah orang tuaku, sebab mereka lebih berhak dengan 
pahala kebaikanku.” 

4. Ada seorang laki-laki yang mengghibah seseorang saat sedang 
makan dalam sebuah pertemuan, maka salah seorang dari yang 
hadir berkata, “Sesungguhnya orang sebelum kami biasa makan 
roti dulu baru daging, tapi kalian makan daging dulu baru makan 
roti.” 

5. Dari ‘Amr Bin ‘Ash RA, ia pernah melewati seekor bighal (binatang 
sejenis kuda kecil-penerj) yang sudah mati. Ia berkata kepada para 
sahabatnya, “Seorang laki-laki yang memakan bangkai ini sampai 
kenyang lebih baik daripada ia memakan daging saudaranya yang 
muslim.” 

6. Ada seorang laki-laki yang mengghibah orang lain di hadapan 
temannya, maka teman yang dighibah itu berkata kepada laki-laki 
pengghibah tersebut, “Apakah kamu pernah berperang melawan 
orang Romawi?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak pernah.” “Apakah 
kamu pernah berperang dengan orang Turki,” tanyanya lagi. 
“Tidak pernah,” jawab laki-laki tersebut. Lalu teman yang dighibah 
itu berkata, “Orang Romawi tidak pernah kamu bunuh begitu juga 
dengan orang Turki, tapi kamu telah membunuh saudaramu yang 
muslim.” 

7. Jika kamu tidak bisa melakukan tiga hal, sebaiknya kamu jangan 
melakukan tiga hal. 1) Jika kamu tidak bisa melakukan kebaikan 
maka jangan melakukan kejahatan. 2) Jika kamu tidak sanggup 
memberi manfaat maka jangan membawa mudharat. 3) Jika kamu 
tidak mampu puasa maka jangan memakan daging saudara.” 
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8. Mujahid menafsirkan firman Allah SWT yang berbunyi:  َِّوْيٌل ِلُكل
 artinya orang yang suka mengumpat orang lain dan ُهَمَزٍة .ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة
 .adalah orang yang suka makan daging manusia (pengghibah) ُلَمَزٍة

9. Qatadah berkata, “Diriwayatkan kepada kami bahwa azab kubur 
itu karena tiga hal: ghibah, adu domba dan tidak bersih dari 
kencing. 

10. Umar RA berkata, “Sebutlah Allah sebab menyebut Allah itu adalah 
obat dan jauhi menyebut manusia sebab itu adalah penyakit.” 

11. Sebagian ulama berkata, “Kami pernah bertemu dengan beberapa 
ulama salaf. Mereka tidak melihat keselamatan itu pada puasa dan 
shalat tapi mereka melihat keselamatan itu pada menahan diri dari 
mengganggu kehormatan orang lain.” 

12. Ibnu Abbas RA berkata, “Jika kamu ingin menyebut keaiban 
temanmu maka sebut dulu keaibanmu.” 

13. Abu Hurairah RA berkata, “Manusia dapat melihat kotoran mata di 
mata saudaranya namun ia tidak bisa melihat wajahnya dengan 
matanya sendiri.” 

14. Hasan Al Bashri pernah berkata, “Hai anak Adam, kamu tidak akan 
mendapatkan hakikat iman hingga kamu tidak lagi mencela orang 
lain dengan aib yang sebenarnya juga ada padamu dan hingga 
kamu mulai memperbaiki keaiban itu dari dirimu sendiri. Jika 
kamu melakukan ini pasti kamu akan sibut dengan urusan dirimu 
sendiri dan ketahuilah bahwa hamba yang paling dicintai oleh 
Allah adalah hamba yang seperti ini.” 

15. Malik Bin Dinar berkata, “Isa AS dan para pengikutnya pernah 
melewati bangkai seekor anjing. Para pengikut beliau berkata, “Bau 
busuk sekali bangkai anjing ini!” Lalu Isa AS berkata, “Alangkah 
putihnya gigi anjing ini!” Seakan-akan beliau melarang mereka 
mencela anjing dan menganjurkan mereka untuk tidak menyebut 
sesuatu apapun dari makhluk Allah kecuali yang baik saja. 

16. Seorang pujangga berkata: 

Seseorang yang mengaku berakal dan wara’ tapi disibukkan  

oleh mengurusi aib orang lain dan oleh kewaraannya 

Seperti orang sakit yang disibukkan oleh rasa sakit orang lain  

dan rasa sakitnya sendiri 

Semua perkataan ini merupakan kata-kata penuh hikmah tentang 
larangan ghibah. Banyak orang yang merasa aneh saat mendengar bahwa 
jihad melawan ghibah adalah jenis jihad yang paling utama. Namun 
keanehan itu akan hilang saat mereka mendengar sabda Rasulullah SAW 
yang berbunyi: “Jihad yang paling utama adalah jihad seseorang terhadap 
dirinya dan hawa nafsunya.” 
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Berusaha mencegah perbuatan ghibah adalah jihad, bahkan termasuk 
jihad yang paling utama. Alasannya, jihad atau berjuang melawan musuh 
Allah terkadang hanya pada waktu tertentu saja, sedangkan jihad atau 
berjuang melawan jiwa dan hawa nafsu, tidak pernah berhenti kecuali bila 
ajalnya tiba.  

Pokok segala maksiat atau penyakit lisan adalah ghibah. Agar seorang 
muslim tidak terjerumus ke dalam perbuatan itu, hendaknya ia memelihara 
lisannya dari segala perkataan kecuali perkataan yang memang 
mengandung maslahat dan manfaat. Bila ia bicara atau tidak bicara 
hendaknya sama-sama mengandung maslahat. Akan tetapi tidak bicara itu 
lebih dianjurkan, sebab terkadang perkataan yang mubah bisa berubah 
menjadi haram atau makruh. Ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-
hari. 

Oleh sebab itu, perlu kiranya kita berbicara tentang keutamaan diam 
dan memelihara lisan serta perlu kiranya kita menjelaskan apa yang bisa 
diakibatkan oleh lisan ini terhadap pemiliknya daripada kenikmatan atau 
bencana. 

Sebelum kami menyebutkan hadits-hadits tentang keutamaan diam dan 
memelihara lisan, terlebih dahulu kami akan menyebutkan ayat-ayat Al 
Qur’an yang berkenaan dengan keutamaan diam. 

Allah SWT berfirman,  

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) 
orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya dan orang-orang 
yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada 
berguna.” (QS. Al Mu’minûn:1-3) 

“Yang tiada berguna” artinya segala hal yang tidak berfaidah bagi 
badan, jiwa, rohani dan akal. Orang mukmin sejati tidak akan 
menghabiskan waktunya kecuali dengan sesuatu yang membawa 
keuntungan baginya dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan 
datang. 

Allah SWT berfirman,  

“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan 
apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan 
perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka lalui (saja) 
dengan menjaga kehormatan dirinya.” (QS. Al Furqân:72) 

Allah SWT berfirman, 

“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, 
mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, ‘Bagi kami amal-
amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, 
kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.’” (QS. Al 
Qashash:55) 

Allah SWT berfirman,  
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“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus 
terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui.” (QS. An Nisâ’:148) 

Allah SWT berfirman,  

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan 
perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat 
demikian karena mencari keridhaan Allah maka kelak Kami memberi 
kepadanya pahala yang besar.” (QS. An Nisâ’:114) 

Tidak akan selamat dari bahaya lisan kecuali dengan diam dan dengan 
memelihara lisan dari segala penyakitnya. Mungkin kita pernah melihat 
seorang mukmin yang tenang, tegar dan diam, tidak berkata-kata kecuali 
pada hal-hal yang berfaidah, tidak bergerak kecuali dalam kegiatan yang 
mengandung manfaat dan tidak berpikir kecuali pada hal-hal yang positif 
dan produktif. 

Hasan Al Bashri berkata, “Tidak akan berguna agama orang yang tidak 
memelihara lisannya.” 

Hadits-hadits Tentang Keutamaan Diam dan Memelihara Lisan 

Hadits-hadits tentang hal ini sangat banyak sekali, tidak bisa kami 
mengumpulkannya secara keseluruhan. Ada yang shahih, hasan juga dhaif. 
Namun di sini kami hanya akan menyebutkan yang shahih dan hasan saja. 

1. Dari Abu Musa RA, ia berkata, “Wahai Rasulullah, orang muslim 
bagaimana yang paling utama?” Rasulullah SAW bersabda, “Orang muslim 
yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisannya dan 
tangannya.”203 

Dalam riwayat lain: Orang muslim sejati itu adalah orang yang tidak 
mengganggu kaum muslimin dengan lisannya dan tangannya.”204 

Al Khatthabi berkata, “Artinya, orang muslim yang terpuji adalah yang 
mempunyai sifat ini, bukan maksudnya bahwa orang yang mengganggu 
orang lain itu tidak termasuk orang muslim dan keluar dari agama Allah.”  

Berdasarkan hadits di atas maka orang muslim yang paling utama 
adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah juga menunaikan hak-hak 
kaum muslimin dan tidak mengganggu kehormatan mereka. 

Sabda Rasulullah SAW: “Orang yang tidak mengganggu kaum 
muslimin dengan lisannya dan tangannya”, artinya –menurut An Nawawi- 
adalah orang yang tidak mengganggu orang muslim lainnya dengan 
perkataan dan perbuatan.”  

                                                      
203 HR. Bukhari (1/51,52) dan Muslim, bab: Keislaman yang paling utama (2/12). 
204 HR. Muslim, bab: Keislaman yang paling utama (2/12). 
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Jika anda bertanya, “Kenapa lisan dan tangan disebut bersamaan dalam 
hadits ini dan kenapa lisan didahulukan dari tangan?” 

Jawab: Lisan dan tangan disebut bersamaan dalam hadits ini karena 
mengganggu orang lain dengan lisan dan tangan lebih sering terjadi 
daripada dengan anggota tubuh lainnya. Maka disebutlah anggota yang 
sering dipergunakan tersebut. 

Kemudian, lisan didahulukan dari tangan karena menyakiti dengan 
lisan (kata-kata) lebih sering terjadi, lebih mudah dan lebih menyakitkan. 
Oleh karena itu pula, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Hassan 
(penyair Rasulullah SAW), “Ejek orang-orang musyrik sebab ejekan lebih 
menyakitkan bagi mereka daripada dihujam oleh anak panah.”205 Juga 
karena lisan bisa menyebutkan atau mengejek orang-orang dahulu, orang 
yang ada sekarang dan kejadian yang baru saja terjadi, lain halnya dengan 
tangan. 

Ibnu Hajar berkata, “Tapi, tangan juga bisa melakukan seperti lisan, 
yakni dengan tulisan dan pengaruhnya juga cukup besar.”206 

Jika anda bertanya, “Jika hadits di atas hanya menyebutkan kaum 
muslimin, lantas bagaimana hukumnya dengan mengganggu orang kafir 
dzimmi (orang kafir yang berada di negara Islam dan tunduk dengan 
peraturan Islam-penerj)? 

Jawab: Sebutan kaum muslimin di dalam hadits itu karena dilihat dari 
seringnya terjadi gangguan dan untuk lebih menegaskan ketidakbolehan 
mengganggu atau menyakiti orang muslim. 

Jika anda bertanya, “Kenapa diungkapkan dengan lisan bukan dengan 
perkataan?” 

Jawab: Diungkapkan dengan lisan bukan dengan perkataan, agar 
termasuk dalam larangan juga orang yang mengeluarkan lisannya sebagai 
bentuk ejekan. 

Kesimpulannya, orang muslim seharusnya mempergunakan lisannya 
pada zikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, berdoa dan 
beristigfah, serta tidak menjadikannya sebagai pedang yang ditebaskan ke 
leher kaum muslimin, memecah belah jamaah dan menebah fitnah di 
antara mereka. 

Dari hadits di atas, bisa kita simpulkan sebagai berikut: 

- Maksud orang muslim di sini adalah orang muslim yang sempurna. 

- Diungkapkan dengan kaum muslimin karena dilihat dari mayoritas, 
bukan dimaksudkan untuk membatasi. 

                                                      
205 Lihat: ‘Umdah Al Qâri, Al ‘Aini (1/132). 
206 Lihat: Fathul Bâri (1/70). 
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- Hanya disebut lisan dan tangan, karena melihat betapa banyak hal 
yang bisa dilakukan oleh dua anggota tubuh ini, lain halnya dengan 
anggota tubuh lainnya yang kemampuannya terbatas. 

- Islam ingin memberikan keamanan dan ketentraman untuk 
umatnya dan pengikutnya. 

- Islam ingin menguatkan unsur-unsur cinta kasih, tolong menolong 
dan persaudaraan antara individu umat Islam. 

- Agar kita mempergunakan seluruh anggota tubuh sesuai dengan 
fungsinya, demi menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi 
segala larangan-Nya. 

2. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa 
yang percaya kepada Allah dan hari kiamat maka katakan yang baik atau 
diam.”207 

Hadits ini sangat jelas menerangkan bahwa janganlah seorang insan 
berkata-kata kecuali bila perkataan itu baik, yakni yang jelas ada manfaat 
dan maslahatnya. Jika ia ragu akan hal itu maka jangan berkata-kata.208 

Diam adalah sikap yang dianjurkan oleh Islam sebagai penawar bagi 
penyakit lisan, yang mana lisan itu bisa keliru, berbohong atau 
mengghibah. Lisan juga yang bersumpah, berkata dengan kata-kata 
munafik, berbangga diri, bertengkar atau berbicara dalam kebatilan. 
Dengan lisan juga keaiban jadi terbuka, rahasia jadi tersebar dan kejelekan 
jadi tersiar serta dengan lisan pula makhluk Allah tersakiti. Semua itu 
merupakan penyakit lisan yang akibatnya akan kembali kepada orang yang 
memiliki lisan tersebut, bahkan bisa menimpa orang-orang yang ada di 
sekitarnya. Tidak ada yang bisa menghalangi lisan dari semua penyakit itu 
kecuali sikap diam. Hanya dalam diam tersimpan keselamatan dari akibat 
buruk di dunia dan hisab (perhitungan) di akhirat. 

Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang berjanji kepadaku untuk 
menjaga apa yang antara kumis dan janggutnya (lisan-penerj) dan apa 
yang antara dua kakinya (kemaluan-penerj) maka aku berjanji ia akan 
mendapatkan surga.”209 

Ibnu Batthal berkata, “Hadits di atas menunjukkan bahwa bala terbesar 
yang akan menimpa seseorang dalam agama adalah lisannya dan 
kemaluannya. Maka siapa yang menghindari kejahatan lisan dan 
kemaluan, berarti ia telah menghindari dua kejahatan terbesar.” 

Seorang mukmin yang menginginkan kesempurnaan iman, hendaknya 
bersikap diam terhadap apa yang tidak berguna atau tidak berkata-kata 
hanya untuk mengetahui urusan orang lain dan keadaan mereka yang 
sama sekali tidak penting baginya. Hendaknya ia juga menjauhi kata-kata 
yang berlebihan, yakni menambah pembicaraan melebihi yang diperlukan. 

                                                      
207 HR. Bukhari (1/264,265) dan Muslim (48). 
208 Lihat: Al Adzkâr, An Nawawi, hal. 295. 
209 HR. Bukhari (11/264,265). HR. Tirmidzi (2408), menurutnya hadits ini hasan shahih. 
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Hendaknya ia juga tidak berbicara dalam kebatilan, sebab barangkali satu 
kalimat batil yang diucapkan akan menjadi sebab kebinasaannya. 

3. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seseorang yang berkata-
kata dengan suatu kalimat yang mengandung ridha Allah namun ia 
mengira kata-kata itu tidak sampai ke tujuannya (ke ridha Allah-penerj), 
Allah tetap akan menulis kata-kata itu dalam ridha Allah sampai hari 
kiamat, dan sesungguhnya seseorang yang berkata-kata dengan suatu 
kalimat yang mengandung murka Allah dan ia mengira kata-kata itu tidak 
sampai kepada tujuannya, Allah tetap akan menulis kata-kata itu dalam 
murka-Nya sampai hari kiamat.”210 

Dalam riwayat lain: “Sampai hari bertemu dengan-Nya.” 

4. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
seorang hamba yang berkata-kata dengan suatu kalimat yang dimurkai 
Allah niscaya kata-kata itu akan menjadi bala yang akan 
menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam.”211 

5. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba yang 
berbicara dengan sebuah kalimat yang jelas keburukannya maka dengan 
kalimat itu ia akan dimasukkan ke dalam api nereka lebih jauh dari jarak 
antara timur dan barat.”212  

6. Mu’adz Bin Jabal berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah 
SAW, “Wahai Rasulullah, apakah semua yang kami katakan itu bisa 
mencelakakan kami juga?” Rasulullah SAW menjawab, “Tentu saja, 
bukankah manusia yang dimasukkan ke dalam api neraka itu karena hasil 
dari kata-kata lisan mereka?! Sesungguhnya kamu akan tetap selamat 
selama kamu bersikap diam. Jika kamu berbicara maka akan ditulis 
pembicaraanmu itu; menguntungkanmu atau merugikanmu.”213  

Dalam riwayat ini, Mu’adz bertanya kepada Rasulullah SAW: apakah 
semua yang kita tuturkan akan diperhitungkan, diberi pahala dan disiksa 
karenanya. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah SAW heran, lalu beliau 
menjawab: “Bukankah manusia dimasukkan ke dalam api neraka karena 
akibat lisan mereka? Sesungguhnya selama bersikap diam dan tidak bicara, 
kamu akan tetap selamat. Namun jika kamu bicara maka kamu bisa 
mendapat pahala atau malah mendapat siksa.” 

7. Sufyan Bin Abdullah RA pernah berkata kepada Rasulullah SAW, 
“Wahai Rasulullah, beri aku nasehat, aku akan memegangnya erat.” 

                                                      
210 HR. Malik dalam Al Muwaththa’ (2/985) dan Tirmidzi (2320). Menurutnya hadits ini hasan 

dan shahih. HR. Ahmad (3/469) dan Ibnu Majah (3969). Hadits ini di-shahih-kan oleh Ibnu Hibban 
(1576) dan juga diriwayatkan oleh Hakim (1/45,46). 

211 HR. Bukhari (11/266,267). 
212 HR. Bukhari (11/265,266). HR. Muslim (2988). HR. Malik (2/985). HR. Tirmidzi (2315). 
213 HR. Al Haitsami dalam Majma’ Az Zawâid (10/200). Ia berkata, “Tirmidzi meriwayatkan hadits 

ini secara ringkas mulai dari sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya kamu akan tetap selamat selama.. 
.” Menurutnya, status hadits ini hasan shahih. Juga diriwayatkan oleh Ath Thabrani dengan dua sanad 
yang para perawinya orang-orang tsiqah.” HR. Ahmad (5/231) dan Ibnu Majah (3973) dari Abi Wail 
dari Mu’adz (5/26). 
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Rasulullah SAW bersabda, “Katakan, Tuhanku adalah Allah kemudian 
bersikap istiqamahlah kamu.” Aku lalu bertanya, “Apa yang paling engkau 
takuti menimpa diriku?’ Rasulullah SAW lalu memegang lidah beliau dan 
bersabda, “Ini.”214 

8. Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Barang siapa 
yang dipelihara Allah dari kejahatan apa yang antara kumis dan 
janggutnya (lisannya-penerj) dan kejahatan apa yang antara kakinya 
(kemaluannya-penerj), pasti ia masuk surga.’”215 

9. Uqbah Bin Amir RA pernah bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa jalan 
keselamatan hakiki itu?” Rasulullah SAW menjawab, “Tahan lisanmu, 
luaskan rumahmu dan tangisi kesalahanmu.”216 

10. Dari Abi Sa’id Al Khudri RA, Rasulullah SAW bersabda, “Bila anak 
Adam berada di waktu pagi, seluruh anggota tubuhnya menasehati lisan. 
Mereka berkata, ‘Takutlah kamu kepada Allah, nasib kami tergantung 
denganmu. Jika kamu lurus maka kami pun akan lurus dan jika kamu 
menyimpang maka kami pun akan ikut menyimpang.217 

11. Abdullah Bin Mas’ud RA berkata, “Demi dzat yang tidak ada tuhan 
selain Dia, tidak ada sesuatupun yang sangat memerlukan dengan tembok 
penjara yang tinggi selain lisan.”218 Maksud penjara untuk lisan adalah 
menahannya dan tidak melepaskannya dalam berkata-kata. 

Obat Untuk Lisan 

Saya telah menyebutkan beberapa penyakit lisan dan setelah 
mengetahui penyakitnya kita perlu mencari penawar atau obat untuk 
penyakit itu. Tidak ada penyakit kecuali juga ada obatnya, selain kematian 
dan tua. Penyakit yang lebih perlu diobati adalah penyakit yang menimpa 
hati dan lisan.  

Obat yang saya sarankan untuk penyakit itu adalah: 

1. Mengenal kebesaran Allah SWT, asma’-Nya juga sifat-Nya dan 
mendalami ketauhidan sedapat mungkin. Ini merupakan obat mujarab bagi 
hati untuk membuang syahwat, kefasikan dan kemaksiatan. 

2. Mengenal nash-nash yang menjelaskan apa yang dijanjikan oleh 
Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa di dalam surga nanti. Siapa 
yang suka merenungi tentang surga dan mempercayainya sebagaimana 

                                                      
214 HR. Tirmidzi (2412), menurutnya status hadits ini hasan shahih. 
215 HR. Tirmidzi (2411), menurutnya status hadits ini hasan. Ibnu Hibban men-shahih-kan hadits 

ini (2546). 
216 HR. Tirmidzi dan menurutnya status hadits ini hasan (2408). HR. Ahmad (4/48,158)(5/259) 

dari beberapa sanad dan menurutnya status hadits ini hasan. 
217 HR. Tirmidzi (2409) dan menurutnya status hadits ini hasan, tapi di-shahih-kan oleh Ibnu 

Khuzaimah. 
218 HR. Al Mundziri dalam At Targhîb wa At Tarhîb (3/526). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan 

oleh Ath Thabrani secara mauquf dengan sanad yang shahih.” HR. Al Haitsami dalam Majma’ Az 
Zawâid (10/303). Ia berkata bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thabrani dengan beberapa sanad 
yang semua perawinya tsiqah. 
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yang diperintahkan oleh Allah maka ia pasti akan mengutamakan 
kenikmatan surga daripada kenikmatan-kenikmatan lainnya. Akan tetapi, 
siapa yang tidak mengenal surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya 
maka ia pasti akan mencari kenikmatan lain dan saat itulah syaitan 
menggiringnya kepada penyakit lisan, seperti ghibah, adu domba dan 
dusta. 

3. Mengenal azab dan nikmat di dalam kubur. Membaca nash-nash 
yang berhubungan dengan kubur, mengandung i’tibar dan pelajaran yang 
sangat berharga sebab azab kubur yang disebutkan di dalam nash-nash 
tersebut cukup untuk mencegah lisan berbicara dengan kata-kata yang 
dimurkai oleh Allah, dan kenikmatan di dalam kubur yang disebutkan 
dalam nash-nash itu juga akan mampu mendorong seorang muslim untuk 
bersabar, tidak terjebak dalam kejahatan dan untuk menahan lisannya dari 
kata-kata keji. 

4. Mengenal ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang 
azab neraka. Sebab, orang yang merenungi tentang api neraka, pasti dunia 
dengan segala isinya akan terasa hina baginya dan pasti ia akan berpikir 
sebelum mengucapkan sebuah kalimat agar tidak menyebabkannya 
terjerumus ke dalam neraka juga merasakan panasnya. 

5. Mengingat mati dan tidak berlebihan dalam berkhayal. Allah SWT 
berfirman, “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan 
sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang 
siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka 
sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah 
kesenangan yang memperdayakan.” (QS. Âli ‘Imrân:185) 

Allah SWT berfirman, “Hingga apabila datang kematian kepada 
seorang dari mereka, dia berkata, “Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke 
dunia) agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku 
tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang 
diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka 
dibangkitan.” (QS. Al Mu’minûn:99-100) 

Ibnu Umar RA berkata, “Rasululah SAW pernah memegang pundakku 
sambil bersabda, “Jadilah kamu di dalam dunia ini seperti orang asing atau 
seperti orang yang sedang dalam perjalanan.” Ibnu Umar RA juga berkata, 
“Jika kamu berada di waktu sore maka jangan menunggu sampai waktu 
pagi dan jika kamu berada di waktu pagi maka jangan menunggu sampai 
waktu sore. Gunakan waktu sehatmu untuk waktu sakitmu dan waktu 
hidupmu untuk matimu.”219 

Ibnu Batthal berkata, “Orang asing tidak terlalu kenal dengan 
penduduk setempat bahkan ia merasa asing dengan mereka maka ia pun 
merasa hina dan takut. Begitu juga orang yang dalam perjalanan, ia tidak 

                                                      
219 HR. Bukhari dalam Kitab Perbudakan, bab: Sabda Rasulullah SAW: “Jadilah kamu di dalam 

dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan.” (11/233). HR. Tirmidzi, 
Kitab Zuhud, bab: Riwayat tentang tidak berlebihan dalam berkhayal (4/567,568). 
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makan kecuali dengan bekalnya saja. Hadits ini mengandung isyarat 
tentang keutamaan zuhud di dalam dunia. Sebagaimana orang musafir 
tidak memerlukan bekal lebih dari keperluannya untuk sampai ke tujuan, 
begitu pula orang mukmin sejati, ia tidak memerlukan dunia lebih dari apa 
yang bisa menyampaikannya ke tempat tujuannya (surga).” 

Sebagian ulama berkata220, “Perkataan Ibnu Umar di atas merupakan 
cabang dari hadits marfu’ yang isinya menganjurkan orang mukmin untuk 
mempergunakan umur yang pendek ini. Maka jika ia berada di waktu sore, 
hendaknya ia tidak menunggu sampai waktu pagi dan jika ia berada di 
waktu pagi, hendaknya ia tidak menunggu sampai waktu sore. Selain itu, 
hendaknya ia juga beranggapan bahwa ajalnya akan tiba sebelum datang 
waktu yang ia tunggu. 

Sebagian manusia ada yang condong kepada dunia dan kepada 
kelezatan yang ada di dalamnya, hingga ia lupa dengan kewajibannya 
terhadap Tuhan, terhadap dirinya sendiri dan terhadap makhluk 
sejenisnya. Ini jelas tercela. 

Di antara manusia juga ada yang selalu melaksanakan kewajibannya 
tanpa melupakan akhiratnya. Nah, ini yang terpuji. 

Larangan menunggu waktu pagi atau waktu sore itu bukan maksudnya 
meningalkan dunia secara keseluruhan akan tetapi maksudnya adalah 
segera melaksanakan perbuatan yang bermanfaat sebelum ia dikagetkan 
oleh kematian. 

Orang yang merenungi dan mentadaburi ayat-ayat atau hadits-hadits 
yang berbicara tentang kematian dan tentang berlebihan dalam berkhayal, 
tidak mungkin akan membiarkan lisannya terjerumus ke dalam perkataan 
dosa dan batil sebab ia takut mati saat berbicara dengan pembicaraan dosa 
atau batil itu. 

6. Memperbanyak membaca ayat-ayat dan hadits-hadits yang 
menganjurkan untuk memelihara lisan dan mencegahnya agar tidak 
terjerumus ke dalam jebakan syaitan. 

7. Shalat. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya shalat itu mencegah 
dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar.” (QS. Al Ankabût:45) Shalat 
yang khusyu’ dapat menyampai hati seseorang kepada Allah SWT dan bila 
hati itu sudah baik maka baik pula seluruh anggota tubuh, termasuk lisan 
di dalamnya. Ia tidak akan berbicara kecuali dengan yang baik. 

Dalam hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW 
bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal 
darah. Bila ia bagus maka bagus pula seluruh tubuh, tapi bila ia rusak 
maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah 
hati.”221  

                                                      
220 Lihat: Subulussalâm (4/337). 
221 HR. Bukhari, Kitab Iman, bab: Keutamaan orang yang menjaga agama (1/116). HR. Muslim, 

Kitab Pengairan, bab: Mengambil yang halal dan meninggalkan yang syubhat (3/1219,1220). HR. Abu 
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8. Berdoa. Doa adalah tempat pengaduan yang di sanalah seorang 
hamba mengadu kepada Tuhannya. Seorang hamba hendaknya selalu 
memohon dan meminta agar Allah memelihara lisannya. 

9. Diam. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang percaya kepada 
Allah dan hari akhir maka katakan yang benar atau diam.”222 

10. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang selalu membisikkan 
segala penyakit lisan, dan memperbanyak membaca Al Qur’an, terutama Al 
Mu’awwidzatain (surah Al Falaq dan An Nas) juga surah Al Baqarah. 

11. Menyibukkan diri dengan ketaatan, seperti menuntut ilmu dan 
mengajarkannya, shalat, puasa, zikir juga menghafal Al Qur’an. Jika 
seseorang sudah terbiasa menyibukkan diri dengan ibadah dan ketaatan, 
pasti ia akan merasa sangat rugi bila waktunya habis pada selain ibadah 
dan ketaatan. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat mengisi waktu kosong dan 
menutup jalan syaitan untuk membisikkan kemaksiatan atau penyakit lisan. 

12. Membaca nash-nash yang berhubungan dengan takdir dan yang 
berhubungan dengan tercelanya sifat iri dengki, sebab di antara sebab 
penyakit lisan adalah kurangnya keimanan dengan takdir yang 
mengakibatkan timbulnya sifat iri dengki, lalu kedengkian itu 
menimbulkan ghibah, adu domba dan penyakit lisan lainnya. 

13. Menjauhi sifat sombong dan mengenal nash-nash yang mencela 
sifat itu. Sebab, barangkali yang mendorong lisan untuk berkata batil dan 
dosa itu adalah kesombongan yang ada dalam diri dan sifat menghinakan 
orang lain. Tidak akan sembuh penyakit ini kecuali dengan memerangi 
kesombongan dan mengobatinya. 

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT telah 
mewahyukan kepadaku, yang isinya: ‘Hendaklah kalian bersikap rendah 
hati (tawadhu’) hingga seseorang tidak menzalim orang lain dan seseorang 
tidak membanggakan diri terhadap orang lain.”223 

Tidak rendah hati mengakibatkan sikap zalim, sebab ia melihat dirinya 
memiliki kelebihan dari orang lain, maka ia pun bersikap zalim dengan 
perkataannya atau dengan perbuatannya juga membanggakan dirinya. 
Sikap zalim dan sikap membanggakan diri itu sangat tercela.224 

Ada beberapa hadits yang menyebutkan bahwa azab dari sikap zalim 
itu akan disegerakan di dalam dunia, seperti riwayat dari Abi Bakrah RA, 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada dosa yang lebih pantas atau lebih 
berhak sanksinya disegerakan oleh Allah di dalam dunia di samping azab 

                                                                                                                              
Daud, bab: Menjauhi syubhat (3/243). HR. Ibnu Majah, Kitab Fitnah, bab: Berhenti di batas syubhat 
(2/1318-1319). 

222 HR. Bukhari (11/264,265). 
223 HR. Muslim, Kitab Sifat Surga dan Sifat Neraka, bab: Sifat-sifat yang dengannya dapat mengenal 

siapa ahli dunia dan ahli neraka (4/2198,2199). HR. Abu Daud, Kitab Adab, bab: Rendah hati (4/274). 
224 Lihat: Subulussalâm, Ash Shan’ani (4/99-100). 
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yang akan didapatkan di akhirat kelak daripada perbuatan zalim dan 
memutuskan silaturrahmi.”225 

Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seseorang bersikap rendah hati 
karena Allah kecuali Allah SWT akan mengangkatkan derajatnya.”226 
Hadits ini menunjukkan bahwa rendah hati merupakan sebab tingginya 
derajat seseorang di dalam dunia dan di akhirat kelak.227 

14. Mengasingkan diri dan membiasakan diri tinggal di dalam rumah. 
Obat atau penawar ini bisa dilakukan bila ia merasa tidak sanggup 
memelihara lisan saat bertemu dengan manusia atau ia melihat manusia 
tidak bisa menjaga lisan mereka. Dalam situasi seperti ini, tidak ada jalan 
lain yang lebih selamat selain mengasingkan diri. 

Beberapa Perkataan Ulama Tentang Keutamaan Diam dan Anjuran 
Untuk Memelihara Lisan228 

Ulama salaf yang saleh sangat memuji sikap diam atau tidak bicara 
tentang hal-hal yang tidak berguna. Mereka juga berusaha membiasakan 
diri dan berjuang untuk diam daripada berbicara pada apa yang tidak 
berguna bagi mereka. 

Fudhail Bin ‘Iyadh berkata, “Tidak ada haji, berjuang dan jihad yang 
paling berat daripada menahan lisan. Jika kamu berada di waktu pagi dan 
lisanmu tidak terkendali berarti kamu telah berada dalam keadaan yang 
sangat kritis.” Ia berkata juga, “Menahan lisan ibarat penjara bagi orang 
mukmin.” 

Ketika ditanya tentang perkataan Lukman kepada anaknya yang 
berbunyi: “Jika perkataan senilai dengan perak maka diam senilai dengan 
emas”, Ibnu Mubarak menjawab, “Artinya, jika berkata-kata dengan 
perkataan yang mengandung taat kepada Allah senilai dengan perak maka 
diam dari perkataan yang mengandung maksiat senilai dengan emas.” Ini 
berdasarkan bahwa menahan diri dari maksiat lebih baik daripada 
mengerjakan taat. 

Muhammad Bin Ajlan berkata, “Perkataan itu ada empat: 1) mengingat 
Allah, 2) membaca Al Qur’an, 3) bertanya tentang suatu ilmu pengetahuan 
lalu diberitahukan kepada orang lain dan 4) berbicara pada hal-hal yang 
berguna dari perkara dunia.” 

Seorang laki-laki berkata kepada Sulaiman, “Tolong beri nasehat 
kepadaku!” Sulaiman berkata, “Jangan bicara.” Laki-laki itu berkata, 

                                                      
225 HR. Tirmidzi dan Hakim. Menurut mereka berdua status hadits ini shahih. Hadits ini juga 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 
226 HR. Muslim, Kitab Perbuatan Baik, bab: Sunah memberi maaf dan rendah hati (4/2401). HR. 

Tirmidzi, Kitab Perbuatan Baik, bab: Riwayat tentang rendah hati (4/376). HR. Imam Malik dalam Al 
Muwaththa’, Kitab Sedekah, bab: Riwayat tentang menahan diri dari meminta-minta (2/1000). HR. 
Ahmad dalam Musnad-nya (25/386). 

227 Lihat: Subulussalâm, Ash Shan’ani (4/402). 
228 Lihat: Jâmi’ Al ‘Ulûm wa Al Hikam, Ibnu Rajab, Ihyâ’ ‘Ulûmiddin, Al Ghazali, juz 3 dan Al 

Adzkâr, An Nawawi hal. 297-298. 
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“Tidak ada seorangpun yang sanggup hidup dengan tidak bicara.” 
Sulaiman berkata lagi, “Jika memang kamu ingin bicara maka bicaralah 
dengan benar atau diam.” 

Wahb Bin Munabbih berkata, “Para orang bijak sepakat bahwa pangkal 
kebijaksanaan itu adalah diam.” 

Sumaith Bin Ajlan berkata, “Hai anak Adam, sesungguhnya bila kamu 
diam maka kamu akan selamat, tapi bila kamu bicara maka berhati-hatilah, 
sebab pembicaraan itu bisa menguntungkanmu atau malah merugikanmu.” 

Ulama salaf yang saleh sepakat bahwa malaikat yang ada di sebelah 
kanan bertugas mencatat kebaikan dan malaikat yang ada di sebelah kiri 
bertugas mencatat kejahatan. Tapi para ulama salaf ini berselisih pendapat, 
apakah dua malaikat itu menulis semua yang dikatakan atau hanya menulis 
yang baik dan yang buruk saja? 

Ada yang berpendapat bahwa kedua malaikat itu mencatat semua yang 
dikatakan manusia, baik atau buruk, malah kedua malaikat itu juga 
menulis ucapan: “Aku makan, aku minum, aku pergi dan aku datang”. 
Tatkala tiba hari kamis, kedua malaikat itu meneliti kembali perkataan dan 
perbuatan manusia dan mereka pilih mana yang baik dan yang buruk, 
sedangkan sisanya dihapus. Seperti yang tersebut dalam firman Allah SWT, 
“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang 
Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat  Ummul Kitab (Lauh 
Mahfuzh).” (QS. Ar Ra’d:39) 

Yahya Bin Abi Katsir berkata, “Ada seorang laki-laki yang menunggang 
seekor himar. Tiba-tiba himar itu terjatuh dan laki-laki itu berucap, ‘Himar 
ini tersungkur.’ Maka malaikat yang di sebelah kanan berkata, ‘Ini bukan 
kata-kata baik yang tidak perlu kutulis.’ Malaikat yang di sebelah kiri juga 
berkata, ‘Ini bukan kata-kata buruk yang tidak perlu kutulis.’ Maka Allah 
mewahyukan kepada malaikat yang di sebelah kiri bahwa apa yang tidak 
ditulis oleh malaikat yang di sebelah kanan maka malaikat yang di sebelah 
kiri yang menulisnya.’ Maka, kata-kata itupun termasuk kata-kata buruk.” 

Secara lahir, riwayat di atas menerangkan bahwa apa yang bukan 
kebaikan berarti kejahatan sekalipun tidak ada sanksinya. Ada sebagian 
kejahatan yang tidak disanksi dan terkadang bisa sebagai penebus dosa 
karena dengan kejahatan itu ia meninggalkan kejahatan yang lebih besar. 

Ada orang yang berkata kepada Nabi Isa AS, “Tolong beri tahu kami 
sebuah amalan yang dapat membawa kami masuk ke dalam surga!” Nabi 
Isa AS menjawab, “Jangan berbicara selama-lamanya.” Orang itu berkata 
lagi, “Kami tidak mungkin melakukan itu.” Nabi Isa AS lalu berkata, “Kalau 
begitu, jangan berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik.” 

Nabi Sulaiman Bin Nabi Daud AS berkata, “Jika berbicara senilai 
dengan perak maka diam senilai dengan emas.” 

Hasan Al Bashri berkata, “Para ulama berkata, “Sesungguhnya lisan 
seorang mukmin berada di belakang hatinya (tunduk dengannya-penerj). 
Jika orang mukmin itu ingin berkata-kata dengan suatu perkataan maka 
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hatinya mentadaburinya setelah itu diserahkannya kepada lisan. Adapun 
lisan orang munafik berada di depan hatinya (tidak tunduk dengannya-
penerj). Jika ia ingin mengucapkan sesuatu lisannya langsung berucap 
tanpa terlebih dahulu ditadaburi oleh hati.” 

Nabi Isa AS berkata, “Ibadah itu ada sepuluh bagian, sembilan bagian di 
antaranya terdapat dalam diam dan satu bagian terdapat dalam lari dari 
manusia (mengasingkan diri).” 

Umar Bin Khatthab berkata, “Barang siapa yang banyak bicara, banyak 
pula salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, banyak pula dosanya, 
dan barang siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih pantas baginya.” 

Di antara kebiasaan Abu Bakar RA adalah sering meletakkan batu di 
dalam mulutnya untuk mencegah lisannya dari berkata-kata. Ia juga 
pernah berkata sambil menunjuk lisannya, “Ini dapat mendatangkan segala 
hal.” 

Abdullah Bin Mas’ud RA berkata, “Demi Allah yang tiada ada tuhan 
selain-Nya, tidak ada sesuatupun yang lebih memerlukan tembok tinggi 
daripada lisan.” 

Thawus berkata, “Lisanku ibarat binatang buas. Jika aku lepaskan, ia 
pasti menerkamku.” Wahb Bin Munabbih berkata dalam Hikmah Âli Dâud, 
“Seyogyanya orang yang berakal mengenal masanya, memelihara lisannya 
dan fokus terhadap urusannya sendiri.” 

Hasan berkata, “Tidak berguna agama seseorang yang tidak menjaga 
lisannya.” Al Awza’i berkata, “Umar Bin Abdul Aziz pernah menulis surat 
kepada kami yang isinya sebagai berikut: “Selanjutnya, sesungguhnya 
orang yang banyak mengingat mati pasti akan ridha dengan sedikit dunia 
dan siapa yang memperhitungkan amalnya pasti akan sedikit perkataannya 
kecuali bila perkataan itu berguna.” 

Sebagian ulama berkata, “Diam mempunyai dua keutamaan pada orang 
yang melakukannya: selamat agamanya dan dapat menyadari keadaannya 
sendiri.” 

Muhammad Bin Wasi’ berkata kepada Malik Bin Dinar, “Hai Abu 
Yahya, memelihara lisan lebih berat bagi manusia daripada memelihara 
harta.” 

Hasan berkata, “Ada beberapa orang yang berbicara di samping 
Mu’awiyah dan saat itu Ahnaf Bin Qais hanya diam. Maka Mu’awiyah 
berkata kepadanya, “Kenapa kamu tidak bicara?” Ahnaf menjawab, “Aku 
takut kepada Allah jika aku berbicara bohong dan aku takut kepada engkau 
jika aku berbicara jujur.” 

Abu Bakar Bin ‘Ayyasy berkata, “Suatu ketika, empat orang raja: Raja 
India, Raja Cina, Kisra dan Kaisar berkumpul. Raja pertama berkata, “Aku 
menyesal dengan apa yang telah kukatakan dan aku tidak menyesal dengan 
apa yang tidak kukatakan.” Raja kedua berkata, “Jika aku berbicara dengan 
suatu kalimat maka kalimat itu akan menguasaiku namun aku tidak bisa 
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menguasainya. Tapi, jika tidak berbicara, aku dapat menguasainya dan ia 
tidak bisa menguasaiku.” Raja ketiga berkata, “Aku heran dengan orang 
yang bicara, jika ia menarik kata-katanya, ia pasti rugi dan jika ia tidak 
menariknya, ia pun tidak mendapat keuntungan.” Raja keempat berkata, 
“Aku sanggup menarik apa yang belum kuucapkan, tapi aku tidak sanggup 
menarik apa yang sudah kukatakan.” 

Ada yang mengatakan bahwa Manshur Bin Al Mu’taz pernah tidak 
bicara setelah shalat Isya selama empat puluh tahun.” 

Ada yang mengatakan bahwa Rabi’ Bin Khaitsam pernah tidak berkata-
kata dengan perkataan duniawi selama dua puluh tahun. Bila tiba waktu 
pagi ia mengambil tinta, pena dan kertas. Setiap kali berbicara, ia tulis 
pembicaraan itu dan kemudian ia koreksi di waktu sore. 

Diam adalah sikap utama, karena pembicaraan itu ada empat 
macam229: 

- Murni mengandung mudharat 

- Murni mengandung manfaat 

- Ada manfaat dan ada mudharat 

- Tidak ada manfaat dan tidak ada mudharat 

Pembicaraan yang murni mengandung mudharat harus disikapi 
dengan diam, begitu juga pembicaraan yang mengandung manfaat dan 
mudharat.  

Pembicaraan yang tidak mengandung manfaat dan tidak mengandung 
mudharat, termasuk pembicaraan yang tidak perlu atau tidak berguna dan 
berbicara dengan pembicaraan seperti ini sama dengan menyia-nyiakan 
waktu, maka sama saja rugi.  

Tinggal satu macam lagi, yakni pembicaraan yang murni mengandung 
manfaat. Namun pembicaraan inipun masih perlu diwaspadai sebab bisa 
saja masih bercampur dengan dosa, seperti ada unsur riya, ghibah, 
membanggakan diri dan lain-lain yang mana percampuran ini sangat sulit 
dipisahkan. Oleh karena itu manusia masih dalam bahaya kecuali bila ia 
bersikap diam. 

Di hari kiamat nanti, ada seorang hamba datang membawa kebaikan 
sebesar gunung, namun ia dapati lisannya telah menghancurkan seluruh 
kebaikan itu. Ada juga seorang hamba yang datang membawa kejahatan 
sebesar gunung, namun ia dapati lisannya telah meruntuhkannya dengan 
banyak zikir kepada Allah dan dengan ibadah lisan.230 

Lisan mempunyai dua penyakit besar, jika salah satu penyakit bisa 
dielakkan, belum tentu bisa mengelakkan penyakit yang satunya lagi, yaitu: 

                                                      
229 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/108). 
230 Lihat: Al Jawâb Al Kâfî, Ibnu Qayyim, hal. 174. 
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penyakit perkataan dan penyakit diam. Di waktu yang sama, terkadang 
salah satu dari dua penyakit itu dapat menyebabkan dosa besar melebihi 
dari dosa yang disebabkan oleh penyakit yang satunya. Diam terhadap 
kebenaran seperti syaitan yang bisu, maksiat kepada Allah, munafik dan 
cari muka, sedangkan berbicara dengan kebatilan seperti syaitan yang bisa 
bicara dan maksiat kepada Allah.  

Seorang pujangga berkata: 

Diam adalah perhiasan dan sikap diam adalah sikap selamat 

Jika kamu bicara maka janganlah berlebihan. 

Aku tidak pernah menyesal dengan diamku 

Namun aku sering menyesal dengan bicaraku 

Diam adalah ibadah tanpa lelah, perhiasan tanpa hiasan,  

wibawa tanpa kekuasaan 

Dengannya tak perlu kemuliaan dan dengannya tertutupi keaiban 

Dalam tubuh, tidak ada dua anggota yang lebih baik dari hati dan lisan,  

 jika keduanya baik 

Tapi tidak ada yang lebih buruk jika keduanya buruk 

Bila kaututup bibirmu, pasti kauselamat 

Tapi jika kaubuka, ucapkanlah yang baik 

Tidak ada seorangpun yang lama diam  

kecuali ia akan aman dari kehinaan dan keaiban 

Imam Al Ghazali berkata231, “Jika kamu bertanya, ‘Diam mempunyai 
keutamaan yang amat besar, apa sebabnya?’” Jawab: Sebabnya adalah 
karena begitu banyaknya penyakit lisan, seperti ucapan yang keliru, dusta, 
ghibah, adu domba, riya, kemunafikan, kata-kata tidak sopan, berkata-kata 
dalam hal-hal batil, bertengkar, berlebihan dalam berkata-kata, merubah, 
mengurang, menambah, menyakiti orang lain dengan kata-kata, membuka 
keaiban orang lain dan lain-lain. Semua penyakit itu datang meliputi lisan 
apalagi bila hati lemah, tabiat sudah buruk dan terbuai bisikan syaitan.  

Sedikit sekali orang yang dapat menahan lisan, namun sebaliknya 
banyak yang membiarkannya lepas bebas. Hanya dalam diam tersimpan 
keselamatan. Oleh karena itulah diam mempunyai keutamaan yang besar, 
di samping diam juga bisa menimbulkan ketenangan, waktu yang luas 
untuk berfikir, berzikir dan beribadah, juga membawa keselamatan dari 
akibat buruk perkataan di dunia dan dari perhitungan di akhirat nanti. 
Allah SWT berfirman, “Tiada suatu  ucapanpun yang diucapkannya 

                                                      
231 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali (3/108). 
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melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. 
Qâf:18) 

14. Suka Marah 

Marah adalah api yang diambil dari neraka Allah yang menyala-nyala 
dan menembus sampai ke dalam hati. Marah itu terpendam dalam relung 
hari seperti bara yang terpendam di tumpukan abu dan akan dikeluarkan 
kembali oleh kesombongan hati setiap orang yang sombong dan 
membangkang seperti keluarnya percikan api dari besi. 

Orang yang melihat dengan cahaya iman akan dapat melihat bahwa 
manusia itu mempunyai unsur syaitani. Orang yang dibakar oleh api 
amarah, tambah kuat kedekatannya dengan syaitan yang diciptakan dari 
api, seperti pengakuan syaitan sendiri dalam firman Allah SWT: “Engkau 
ciptakan aku dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah.” (QS. Al 
A’râf:12) 

Sifat tanah adalah diam dan tenang sedangkan sifat api adalah 
bergejolak, menyala-nyala, selalu bergerak dan menyambar-nyambar. Di 
antara akibat marah adalah timbulnya sifat iri dengki.232  

Marah adalah kunci segala kejahatan. Ada seseorang berkata kepada 
Ibnu Mubarak, “Coba sebutkan kepada kami akhlak yang paling bagus 
dalam satu kalimat!” Ibnu Mubarak berkata, “Tidak suka marah.” Imam 
Ahmad dan Ishaq Ibnu Rawaih mengartikan akhlak yang bagus itu dengan 
tidak suka marah.233 

Alangkah indahkan kata-kata Mauriq Al Ajali: “Aku tidak pernah 
marah dan tidak pernah berkata-kata dalam keadaan marah dengan 
mengatakan sesuatu yang kusesali, bila Engkau sudah ridha.”234 

Khaitsamah berkata, “Syaitan berkata, ‘Bagaimana bisa anak Adam 
mengalahkanku?! Jika ia senang, aku datang dan aku ada di dalam hatinya. 
Jika ia marah, aku terbang dan aku ada di kepalanya.’” 

Pada suatu hari, Umar Bin Abdul Aziz marah, maka anaknya yang 
bernama Abdul Malik berkata, “Engkau, Amirul Mukminin dengan segala 
kenikmatan yang diberikan Allah dan dengan segala karunia-Nya marah 
seperti ini?!” Umar Bin Abdul Aziz berkata, “Apakah kamu tidak pernah 
marah, hai Abdul Malik?” Abdul Malik menjawab, “Tidak ada gunanya 
kemampuanku jika aku tidak menahan amarah.” 

Semoga Allah meridhai orang-orang yang mampu menahan diri saat 
marah, sebab dalam keadaan marah terkadang keluar ucapan yang 
membuatnya menyesal saat amarahnya hilang.235 

                                                      
232 Lihat: Ibid, Kitab Larangan Marah (9/1642), cetakan Darul Ghadd Al ‘Arabi. 
233 Lihat: Jâmi’ Al ‘Ulûm wa Al Hikam, Ibnu Rajab, hal. 135. 
234 Lihat: Ibid, hal. 137. 
235 Lihat: Ibid, hal. 137. 
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Ada ulama yang berkata, “Takutlah terhadap marah, sebab marah bisa 
merusak iman sebagaimana nila dapat merusak susu.” Sebagian ulama juga 
berkata, “Jauhilah marah, sebab marah dapat menjerumuskanmu kepada 
kehinaan meminta maaf.” 

Umar Bin Abdul Aziz berkata, “Sungguh beruntung orang yang 
dipelihara dari hawa nafsu, marah dan tamak.” 

Hasan Al Bashri berkata, “Ada empat hal yang jika empat hal itu dapat 
dikuasai seseorang, berarti ia telah dipelihara oleh Allah dari syaitan dan 
pasti selamat dari api neraka, yaitu orang yang dapat menguasai keinginan, 
ketakutan, syahwat dan amarahnya.” 

Empat hal yang disebutkan oleh Hasan Al Bashri ini adalah pangkal 
seluruh kejahatan. Sebab, keinginan pada sesuatu itu dapat mendorong 
seseorang untuk mendapatkannya dengan segala cara yang mungkin 
sebagian besar cara itu adalah cara haram dan terkadang yang 
diinginkannya itupun haram. 

Ketakutan atau takut terhadap sesuatu. Jika seorang insan merasa takut 
terhadap sesuatu, pasti ia akan mencari jalan untuk menghilangkan 
ketakutan itu dengan segala cara yang mungkin sebagian besar caranya 
adalah haram. 

Syahwat atau condongnya jiwa kepada apa yang menyenangkan dan 
memberinya kenikmatan. Terkadang sebagian besar syahwatnya tertuju 
kepada yang diharamkan, seperti zina, mencuri, minum khamar atau 
perbuatan kufur, sihir dan kemunafikan. 

Marah adalah gejolak dalam hati untuk menolak apa yang 
menyakitinya atau untuk membalas dendam terhadap orang yang 
menyakitinya. Dari marah itu, sering timbul perbuatan-perbuatan yang 
diharamkan seperti membunuh, memukul dan bermacam-macam 
perbuatan zalim juga kebencian lainnya. Juga sering timbul perkataan-
perkataan yang diharamkan seperti menuduh, memaki dan perkataan-
perkataan yang tidak sopan lainnya. Bahkan terkadang meningkat sampai 
ke derajat kufur dan seperti menceraikan istri yang pasti menuai 
penyesalan. 

Seharusnya seorang mukmin, melampiaskan syahwatnya hanya pada 
perkara yang dibolehkan oleh Allah SWT dan bila perkara yang dibolehkan 
itu diiringi dengan niat baik maka pasti akan mendapat pahala. Orang 
mukmin juga seharusnya melampiaskan amarahnya hanya untuk membela 
agama dan sebagai kecaman terhadap orang yang berbuat maksiat kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itulah dalam sabda-sabda beliau, 
Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk meninggalkan marah dan 
menjauhkan diri darinya serta mewaspadai akibatnya, begitu juga dalam 
ayat-ayat Al Qur’an. 
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Dari Sa’id Bin Musayyib dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW 
bersabda, “Orang kuat itu bukan dibuktikan dengan kuat bergulat, namun 
orang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai diri saat marah.”236 

Dari Abdullah Bin Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa pegulat 
itu menurut kalian?” Kami menjawab, “Orang yang tidak bisa dikalahkan 
oleh lawannya.” Rasulullah SAW bersabda, “Bukan itu, tapi orang yang 
mampu menguasai diri saat marah.”237 

Hakikat Marah dan Penjelasan Bahwa Jihad Melawan Diri Sendiri Itu 
Lebih Berat dari Jihad Mewalan Musuh 

Manusia sering mendapatkan perlakukan tidak menyenangkan dari 
orang lain. Terkadang tabiat manusiawinya terdorong untuk membalas. Ia 
berusaha untuk membalas dendamnya atau paling tidak membalas 
perlakuan orang yang menyakitinya. Di puncak amarahnya, ia tidak 
sanggup menguasai diri dan akibatnya ia tidak hanya membalas sesuai 
perlakukan lawannya atau mengambil haknya saja, akan tetapi lebih dari 
itu, hingga ia termasuk orang yang berbuat zalim. 

Dari sinilah, orang mukmin diperintahkan untuk tidak memenuhi 
hasrat amarahnya, tapi hendaknya ia menahannya di dalam dada dan tidak 
membiarkannya menghantam apa saja yang ada di depannya, di mana 
akibatnya dapat menimbulkan bencana besar yang tidak diketahui batasnya 
kecuali oleh Allah SWT. 

Maksud: “Orang kuat” dalam sabda Rasulullah SAW di atas adalah kuat 
secara maknawi (kejiwaan), yakni mampu menahan diri untuk tidak 
melakukan kejahatan dan untuk tidak balas dendam terhadap orang yang 
ia benci. Jiwa ibarat musuh yang amat banyak dan orang yang dapat 
menaklukkannya adalah orang yang kuat. 

Hadits di atas mengandung isyarat bahwa jihad melawan jiwa lebih 
berat dari jihad melawan musuh, sebab Rasulullah SAW menyebutkan 
bahwa orang yang mampu menguasi diri saat marah adalah orang yang 
mempunyai kekuatan besar.238 

Marah pada hakikatnya adalah gejolak jiwa untuk keluar dari tubuh 
demi menuntut balas.  

Hadits di atas juga mengandung sebuah tuntunan bahwa hendaknya 
orang yang marah dan jiwanya ingin segera menuntut balas terhadap 
orang yang membuatnya marah, harus berusaha melawan dan 
menahannya dari apa yang diinginkannya. 

                                                      
236 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Waspada terhadap marah (10/426)(Fathul 

Bâri). HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab. (16/162)(An 
Nawawi). HR. Malik dalam Muwaththa’-nya, Kitab Akhlak yang Baik, bab: Riwayat tentang marah, 
nomor 12 (2/906) dan Ahmad dalam Musnad-nya (1/382 dan 2/236-267). 

237 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi (16/161)(An Nawawi). 
HR. Abu Daud dalam Sunan-nya, Kitab Adab, bab: Orang yang menahan amarah (13/137)(‘Aunul 
Ma’bûd). 

238 Lihat: Subulussalâm, Ash Shan’ani (4/351,352). 
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Marah adalah tabiat manusia. Maka bila sesuatu terjadi padanya, api 
amarah segera menyala dan berkobar hingga terlihat di wajah juga di 
matanya yang memerah akibat darah yang naik.  

Ini bila ia marah kepada orang yang lebih rendah darinya dan ia 
merasa mampu untuk memarahinya. Bila orang yang dimarahi itu lebih 
tinggi darinya, terjadilah tekanan pada darah, hingga kelihatan dari warna 
kulitnya yang pucat karena takut. Tapi bila yang dimarahinya seimbang, 
darah berada di antara tertekan dan naik ke atas, maka terkadang memerah 
dan terkadang kelihatan pucat.239 

Pengaruh Marah 

Marah bisa mengakibatkan perubahan di dalam dan di luar, seperti 
perubahan warna kulit, tubuh yang gemetar, timbul gerakan-gerakan yang 
tak beraturan dan perubahan pada sikap, perilaku dan bentuk tubuh yang 
seandainya orang marah itu melihat dirinya saat marah pasti marahnya 
akan reda karena malu melihat bentuk tubuhnya yang jelek. Ini semua 
pengaruh luar. 

Sedangkan pengaruh dalam, keburukannya lebih dahsyat lagi 
dibandingkan pengaruh luar, sebab marah dapat melahirkan kedengkian di 
dalam hati dan menimbulkan kejahatan dengan segala ragamnya. Bahkan 
keburukan di batin lebih terdahulu timbul daripada perubahan di luar, 
sebab perubahan di luar adalah buah dari perubahan di dalam. Timbullah 
kata-kata yang tidak sopan dan makian. Timbul pula perbuatan seperti 
memukul dan membunuh. 

Jika semua itu tidak terlaksana misalnya orang yang dimarahi itu lari, ia 
akan melampiaskannya pada yang lain. Misalnya dengan merobek 
pakaiannya sendiri, memukul pipinya sendiri dan bahkan jatuh pingsan, 
atau dengan memecahkan piring dan memukul orang yang tidak bersalah. 

Orang yang merenungi pengaruh dan akibat marah ini pasti akan 
mengetahui betapa besar makna yang terkandung dalam sabda Rasulullah 
SAW dalam sebuah nasehatnya kepada seorang laki-laki: “Jangan marah!” 
Laki-laki itu mengulangi permintaannya sebanyak tiga kali dan Rasulullah 
SAW pun tidak menambah nasehatnya. Beliau tetap menasehatkan: “Jangan 
marah.” 

Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah RA: “Ada seorang laki-laki 
datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Tolong ajarkan sesuatu tapi 
jangan terlalu banyak agar aku dapat mengingatnya!” Rasulullah SAW 
bersabda, “Jangan marah!” Laki-laki itu kembali berkata seperti di atas 
beberapa kali dan Rasulullah SAW pun menjawab seperti jawaban pertama: 
“Jangan marah!”240 

                                                      
239 Lihat: Ibid. 
240 HR. Tirmidzi dalam Shahîh-nya, bab: Perbuatan baik dan silaturahmi (8/176). Abu Isa berkata 

bahwa dari sanad ini status hadits di atas gharib. 
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Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah RA: “Ada seorang laki-laki berkata 
kepada Rasulullah SAW, “Tolong beri nasehat kepadaku!” Rasulullah SAW 
bersabda, “Jangan marah.” Lalu laki-laki itu mengulangi permintaannya 
beberapa kali dan Rasulullah SAW pun tetap menjawab, “Jangan marah.” 

Perlu digarisbawahi bahwa larangan ini dimasudkan pada marah 
duniawi, bukan marah demi agama. 

Ketika seorang insan diperlakukan dengan tidak baik, sebaiknya ia 
bersikap sabar, menahan diri dan tidak cepat terpancing emosi. Termasuk 
sikap bijaksana bahwa ia menjauhi marah sedapat mungkin karena marah 
itu dari syaitan yang berjalan di tubuh anak Adam seperti mengalirnya 
darah dalam tubuh. Oleh karena itu, jika seseorang marah maka ia telah 
melakukan sebuah kebodohan yang tidak sesuai dengan akhlak seorang 
muslim sejati. Malah terkadang orang yang marah itu melakukan sebuah 
kejahatan yang dengan sebab kejahatan itu ia dimasukkan ke dalam 
penjara dan sepanjang hidupnya menjadi tidak berguna, di samping 
hubungan kasih sayang dan persaudaraan antaranya dan antara orang lain 
jadi terputus. 

Terkadang marah itu terjadi di tengah-tengah keluarga, akhirnya 
keluarga itu terpecah belah selama-lamanya. Kasih sayang berubah 
menjadi pertengkaran, hubungan berubah menjadi saling bermusuhan 
serta cinta dan persaudaraan berubah menjadi kedengkian dan kebencian. 

Jika seorang insan marah, hendaknya ia menahan dan menguasai 
dirinya. Jangan sampai terjerumus ke lembah kejahatan. Bila ia dapat 
menahan dan menguasai diri hingga tidak melampiaskan amarahnya, 
bukan berarti ia lemah, sebab sebenarnya itulah kekuatan yang sempurna 
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para 
sahabat. Rasulullah SAW menyalahkan anggapan bahwa orang kuat itu 
adalah orang yang tak terkalahkan sembari menerangkan bahwa orang 
kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya saat marah. Inilah 
pegulat hakiki.  

Sabda Rasulullah SAW kepada seseorang: “Jangan marah!” maksudnya 
adalah menjauhi sebab-sebab amarah dan jangan sampai terjebak ke 
dalamnya, bukan maksudnya menafikan marah sama sekali, sebab marah 
itu merupakan tabiat manusia yang tidak bisa dihilang. 

Ada sebagian ulama yang mengartikan “Jangan marah” itu dengan: 
tidak boleh marah sama sekali, sebab marah itu akibat dari kesombongan 
seseorang karena –misalnya- orang yang diperintahnya tidak mau menurut 
atau menyalahi apa yang ia inginkan. Maka kesombongannya itu 
mendorongnya untuk marah. Dengan demikian, orang yang bersikap 
rendah hati hingga ia dapat menghilangkan rasa mulia diri, pasti akan 
selamat dari buruknya sifat suka marah.  

Rasulullah SAW biasanya menasehati orang dengan apa yang lebih 
cocok dengannya, oleh karena itu beliau hanya menyebutkan nasehat 
“jangan marah” untuk laki-laki tersebut. 
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Ibnu Nain berkata241, “Dalam sabda “Jangan marah”, Rasulullah SAW 
mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, sebab marah bisa membawa 
kepada saling bermusuhan dan menolak persahabatan, bahkan barangkali 
membawa kepada menyakiti orang yang dimarahi. Dengan demikian 
kuranglah nilai keagamaan orang yang marah tersebut.” 

Al Baidhawi berkata, “Mungkin, ketika Rasulullah SAW melihat semua 
kerusakan yang dialami oleh manusia karena syahwatnya juga amarahnya 
dan beliau melihat bahwa syahwat si penanya ini sudah dapat diatasi, maka 
ketika ia bertanya tentang sesuatu yang dapat mencegahnya dari perbuatan 
buruk, beliau melarangnya dari marah yang memiliki akibat buruk terbesar 
dari yang lain. Bila ia dapat menguasai dirinya saat amarahnya bergejolak 
maka sama saja ia telah dapat mengalahkan musuhnya yang terkuat.  

Bisa juga sabda ini merupakan peringatan dengan menyebut yang lebih 
tinggi tingkat kerusakannya, sebab musuh yang paling utama bagi 
seseorang adalah syaitannya dan jiwanya, sedangkan marah timbul dari 
dua musuh ini. Oleh karena itu, siapa yang berjuang melawan amarah 
hingga ia dapat mengalahkannya berarti ia juga akan mampu 
mengalahkan syaitan dan jiwanya. 

Orang yang Menahan Amarah, Memaafkan Orang yang Berbuat 
Jahat dan Balasan Menahan Amarah 

Sahl Bin Mu’adz Bin Anas Al Juhani dari bapaknya dari Rasulullah 
SAW: “Barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu 
melampiaskannya niscara Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh 
makhluk pada hari kiamat nanti dan mempersilakannya untuk memilih 
bidadari mana yang ia kehendaki.”242 

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk 
menahan marah dan menahannya di dalam jiwa sembari menjelaskan 
balasan yang akan diterima oleh orang yang menahan marah padahal ia 
mampu melampiaskannya, bahwa Allah SWT akan memanggilnya di 
hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti untuk menyerahkan 
sebuah piala besar yang diinginkan oleh setiap orang yang beriman, yaitu 
ia boleh memilih bidadari mana saja yang ia sukai. 

Ath Thayyibi berkata, “Orang yang menahan amarah mendapat pujian 
karena ia mampu mengalahkan jiwa yang selalu membisikkan kejahatan 
(jiwa Ammârah Bis Sû’). Oleh karena itulah Allah memuji mereka dengan 
firman-Nya yang berbunyi: ‘Dan orang-orang yang menahan amarahnya 
dan mema'afkan (kesalahan) orang.’ (QS. Âli ‘Imrân:134) Barang siapa 

                                                      
241 Lihat: Fathul Bâri (10/427) dan Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At Tirmidzi (6/164). 
242 HR. Tirmidzi, bab: Perbuatan baik dan silaturrahmi (8/77). Menurutnya status hadits ini hasan 

gharib. HR. Abu Daud dalam Sunan-nya, Kitab Adab, bab: Barang siapa yang menahan marah 
(13/135)(‘Aunul Ma’bûd), dari Shal Bin Mu’adz dari bapaknya bahwa Rasululah SAW bersabda, 
“Barang siapa yang menahan marah sedangkan ia mampu untuk melampiaskannya, niscara Allah akan 
memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti dan mempersilakannya untuk 
memilih bidadari mana yang ia kehendaki.”  
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yang menahan diri dari hawa nafsunya maka surgalah tempatnya dan di 
antara yang didapatkannya adalah bidadari.” 

Al Ustadz Al Imam Muhammad Abduh berkata, “Marah adalah rasa 
sakit yang timbul dalam jiwa bila salah satu hak materinya seperti harta 
benda atau hak maknawinya seperti harga diri atau kehormatan dilanggar. 
Ia langsung bangkit untuk menuntut balas.” 

Dalam Al Kasysyâf, Az Zamakhsyari berkata, “Menahan marah adalah 
menahan apa yang ada dalam jiwa dengan kesabaran dan tidak 
menampakkan pengaruhnya.” 

Allah SWT menjadikan menahan marah dan memaafkan orang yang 
berbuat jahat termasuk sifat orang-orang yang bertakwa, seperti dalam 
firman Allah SWT, “Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan.” (QS. Âli ‘Imrân:134) 

Di antara perilaku dan adab yang diajarkan Allah kepada Rasul-Nya 
Muhammad SAW adalah sikap santun, menahan gangguan, bersabar 
terhadap apa yang tidak diinginkan dan memaafkan. Allah SWT berfirman, 
“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al A’râf:199) 
Allah SWT berfirman, “Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, 
sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang 
diutamakan.” (QS. Asy Syûrâ’:43) Allah SWT berfirman, “Dan balasan 
suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa 
mema'afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.” 
(QS. Asy Syûrâ’:40) Allah SWT berfirman, “Maka disebabkan rahmat dari 
Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 
mereka.” (QS. Âli ‘Imrân:159) Allah SWT berfirman, “Dan tidaklah sama 
kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan  itu) dengan cara yang lebih 
baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antaranya ada permusuhan 
seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu 
tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak 
dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai 
keuntungan yang besar.” (QS. Fushshilat:34-35) Allah SWT berfirman, 
“Hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak 
ingin bahwa Allah mengampunimu?” (QS. An Nûr:22) Allah SWT 
berfirman, “Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.” (QS. Al 
Hijr:85) 

Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa keberanian hakiki itu terletak 
pada kemampuan mengekang gejolak jiwa agar tidak lepas bebas dan tidak 
marah. Beliau membaca firman Allah SWT yang berbunyi: “Dan (bagi) 
orang-orang yang  menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan 
keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.” (QS. Asy Syûrâ:37) 
Maksud dosa-dosa besar itu adalah segala yang berhubungan dengan 
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bid’ah dan syubhat, sedangkan maksud perbuatan-perbuatan keji itu 
adalah segala yang berhubungan dengan kekuatan syahwat. 

Dalam menjelaskan tercelanya marah, Allah SWT berfirman, “Ketika 
orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka  kesombongan (yaitu) 
kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-
Nya dan kepada orang-orang mu'min.” (QS. Al Fath:26) 

Al Ghazali berkata, “Ayat di atas mencela orang kafir yang 
menampakkan kesombongan mereka yang timbul dari sifat marah dan 
memuji orang-orang yang beriman dengan ketenangan yang diturunkan 
oleh Allah kepada mereka.” 

Allah SWT juga menyifatkan para sahabat Rasulullah SAW dengan sifat 
keras dan selalu berhati-hati karena takut berlebihan. Allah SWT 
berfirman, “Keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang 
sesama mereka.” (QS. Al Fath:29) 

Beberapa Sejarah Ringkas Kehidupan Rasulullah SAW 
yang Kelihatan Sifat Santun Beliau dan Sifat Pemaafnya 
Beliau 

Rasulullah SAW sangat sering disakiti, namun beliau tetap sabar, 
menahan emosi dan memaafkan orang yang berbuat jahat kepada beliau. 

Kaumnya pernah meletakkan duri di tengah jalan yang sering beliau 
lewati dan mereka juga pernah meletakkan kotoran unta di punggung 
beliau, namun beliau malah berucap: “Ya Allah, beri petunjuk kepada 
kaumku itu, sebab mereka tidak mengetahui.” 

Ketika beliau pergi ke Bani Tsaqib untuk mengajak penduduknya 
kepada Islam, mereka enggan dan malah menyuruh anak-anak juga orang 
bodoh untuk melempari beliau hingga tumit beliau terluka. Lalu Allah 
memerintahkan seorang malaikat untuk menawarkan pertolongan dan 
membinasakan mereka semua, namun Rasulullah SAW bersabda, “Bahkan 
aku berharap Allah menciptakan dari keturunan mereka orang-orang yang 
akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya.” Mendengar ucapan 
itu, Jibril AS berkata, “Sungguh benar Tuhan yang menamakanmu sebagai 
orang yang pemaaf dan penyayang.” 

Di antara kisah-kisah yang menarik dalam kehidupan Rasulullah SAW 
adalah kisah yang menyebutkan bahwa Zaid Bin Sa’nah -sebelum ia 
memeluk Islam- pernah datang menemui Rasulullah SAW untuk menagih 
hutang. Zaid Bin Sa’nah mencengkram kerah baju Rasulullah dan berkata 
kasar terhadap beliau. Ia berkata, “Kamu, hai anak Abdul Mutthalib suka 
menunda-nunda pembayaran hutang.” Melihat kejadian itu, Umar RA 
langsung beraksi dan membentaknya sementara Rasulullah SAW hanya 
tersenyum diperlakukan seperti itu. Lalu beliau bersabda kepada Umar, 
“Apakah tidak sebaiknya kamu menasehati kami, hai Umar. Kamu 
menyuruhku untuk berlaku baik dalam membayar hutang dan 
menyuruhnya untuk berlaku baik dalam menagih hutang.” Setelah itu, 
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beliau meminta Umar untuk mengambil harta beliau dan membayar 
hutang beliau serta menambah dua puluh sha’ untuk menebus ketakutan 
yang dialami Zaid Bin Sa’nah karena tindakan Umar. 

Kejadian ini dan sikap santun ini sangat membekas di hati Zaid Bin 
Sa’nah dan itulah yang membuatnya memeluk agama Islam. Ia pernah 
berkata, “Tidak ada satu tanda kenabian pun pada Muhammad kecuali 
sudah kuketahui sebelumnya, kecuali dua hal yang belum kubuktikan, 
yaitu sikap santunnya mendahului kejahilannya dan tidak bertambah sikap 
jahil orang terhadapnya kecuali bertambah pula sikap santunnya. Maka 
akupun ingin membuktikannya dan ternyata dua hal itu aku dapati 
memang ada pada diri Rasulullah SAW.” 

Rasulullah SAW memberikan contoh tauladan kepada kita dalam 
memberi maaf, sikap santun dan bersabar terhadap segala gangguan. Dari 
Abu Musa RA, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada seorangpun yang lebih 
sabar terhadap gangguan selain Allah SWT. Mereka (orang-orang kafir) 
menuduh Allah mempunyai anak tapi Dia tetap memberi mereka 
keselamatan dan memberi mereka rezeki.”243 

Abdullah Bin Mas’ud RA berkata, “Suatu hari, Rasulullah SAW pernah 
membagi harta kepada para penduduk. Setelah pembagian, ada seorang 
laki-laki Anshar berkata, “Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil.” Aku 
berkata, “Akan kuadukan ucapanmu ini kepada Rasulullah SAW.” Maka 
aku pun mendatangi beliau yang saat itu sedang bersama para sahabat. 
Lalu aku membisikan ucapan laki-laki tersebut ke telinga beliau. 
Mendengar ucapan itu, kelihatan dari raut wajah beliau rasa tidak senang 
dan beliau marah, hingga aku merasa menyesal telah memberitahukan 
ucapan itu. Tapi kemudian, tiba-tiba beliau berucap, “Musa pernah disakiti 
lebih dari ini.” Maka amarah beliau pun reda dan beliau bersabar.”244 

Dari hadits ini bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW mampu 
menahan amarah beliau dan tidak menuntut balas. Beliau ingat dengan 
Nabi Musa AS dan saat itu pula beliau pun bersabar. Apa yang beliau 
dengar dari Ibnu Mas’ud menjadi ringan dan beliau tidak bertindak 
tergesa-gesa. 

Kita juga bisa mengambil beberapa faidah dari hadits di atas selain 
menahan amarah, yaitu: boleh memberitahukan kepada penguasa tentang 
apa yang dikatakan masyarakat tentangnya agar ia berhati-hati atau 
introspeksi diri. Hadits ini juga menjelaskan apa yang dibolehkan dari 
mengghibah orang lain dan adu domba, sebab gambaran seperti ini jelas 
terlihat pada perbuatan Ibnu Mas’ud dan Rasulullah SAW tidak 
mengingkari atau menegurnya, sebab tujuan Ibnu mas’ud adalah 
memperingatkan dan memberitahu beliau tentang orang yang mencela 

                                                      
243 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Sabar terhadap bala (10/421)(Fathul Bâri). 
244 Pembagian ini adalah pembagian harta rampasan perang. Ketika itu, Rasulullah SAW 

mengutamakan beberapa orang dalam pembagian. Beliau memberi Aqra’ Bin Habis seratus unta, 
Uyainah Bin Hishni seratus unta dan beberapa orang dari pemuka Arab. 
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beliau yang menampakkan keislamannya namun menyimpan kemunafikan 
dalam batinnya agar beliau berhati-hati.  

Ghibah seperti ini boleh dilakukan sebagaimana boleh juga memata-
matai orang kafir agar selamat dari tipu daya mereka. 

Hadits ini juga menjelaskan bahwa penguasa mungkin marah 
mendengar apa yang dikatakan masyarakat tentangnya yang sama sekali 
tidak benar, akan tetapi hendaknya hal itu disikapi dengan kesabaran dan 
sikap santun, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang 
meniru sikap Nabi Musa AS.245 

Dari hadits-hadits terdahulu jelaslah bagi kita bahwa Rasulullah SAW 
adalah orang yang paling sempurna akhlaknya dan kesempurnaan akhlak 
itu adalah sesuatu yang paling berat dalam timbangan di hari kiamat nanti. 
Tidak akan tercapai kesempurnaan akhlak kecuali dengan sikap santun, 
perlahan (tidak tergesa-gesa), lemah lembut, memaafkan dan tidak 
menghiraukan orang-orang jahil serta bersabar atas gangguan. Akan tetapi 
semua itu tidak berarti seorang insan tidak boleh marah bila batasan-
batasan agama dilanggar. Sebab, ketika itu marah sangat dianjurkan. 

Allah SWT berfirman, “Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang 
terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi 
Tuhannya.” (QS. Al Hajj:30) Allah SWT berfirman, “Jika kamu menolong 
(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 
kedudukanmu.” (QS. Muhammad:7) 

Aisyah RA berkata, “Tidak pernah Rasulullah SAW memilih antara dua 
perkara kecuali beliau memilih yang lebih ringan selama tidak 
mengandung dosa. Jika mengandung dosa, beliau orang yang lebih jauh 
darinya. Demi Allah, beliau tidak pernah menuntut balas (marah) terhadap 
sesuatu yang diambil darinya, kecuali bila batasan-batasan Allah dilanggar. 
Bila demikian maka beliau pasti menuntut balas karena Allah.”246 

Dari Aisyah RA: Suatu ketika, kaum Quraisy ingin membebaskan 
seorang wanita makhzumiah –yang telah mencuri-. Mereka berkata, “Siapa 
yang mau membicarakan hal ini dengan Rasulullah SAW. Sepertinya tidak 
ada yang berani melakukannya kecuali Usamah, cinta Rasulullah SAW.” 
Maka Usamah pun berbicara dengan Rasulullah SAW.  

Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Apakah kamu ingin menolong 
seseorang yang telah melanggar salah satu batasan Allah?!” Kemudian 
beliau berdiri dan bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya di antara 
sebab kesesatan kaum sebelum kalian adalah karena jika orang yang mulia 
mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika orang yang hina mencuri, 
mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fathimah 

                                                      
245 Lihat: Fathul Bâri (10/421). 
246 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Batasan-batasan, bab: Menegakkan batasan dan marah 

demi batasan Allah (12/71)(Fathul Bâri). 
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anak Muhammad mencuri, Muhammad sendiri yang akan memotong 
tangannya.”247 

Marah dan bersikap keras boleh demi menegakkan agama Allah. Allah 
SWT berfirman, “Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-
orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka.” (QS. At 
Taubah:73) 

Rasulullah SAW –sebagaimana yang kita ketahui dari hadits-hadits 
terdahulu- selalu bersabar terhadap gangguan jika gangguan itu 
menyangkut hak beliau. Namun jika menyangkut hak Allah maka beliau 
segera menjunjung tinggi perintah Allah, yakni bersikap keras. Buktinya 
seperti riwayat dari Aisyah RA berikut: 

Suatu kali, Rasulullah SAW masuk ke rumahku dan beliau melihat tirai 
dinding yang ada gambarnya. Saat itu, wajah beliau berubah dan kemudian 
beliau melepaskan tirai tersebut. Lalu beliau bersabda, “Orang yang paling 
berat azabnya nanti di hari kiamat adalah orang yang menggambar 
gambar-gambar seperti ini.”248 

Ibnu Mas’ud berkata, “Ada seorang laki-laki datang menemui 
Rasulullah SAW dan berkata, ‘Aku tidak ikut shalat Subuh karena ada 
seorang imam yang mengimami shalat sangat panjang.’ Aku tidak pernah 
melihat Rasulullah SAW sangat marah dalam memberi nasehat seperti saat 
ini. Beliau bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada 
orang yang membuat orang lari. Siapa saja di antara kalian yang menjadi 
imam shalat maka lakukan shalat itu sedang-sedang saja, sebab di antara 
makmum mungkin ada orang yang sakit, sudah tua dan orang yang 
mempunyai keperluan lain.”249 

Abdullah Bin Umar RA berkata, “Ketika Rasulullah SAW hendak shalat, 
beliau melihat dahak di arah kiblat masjid. Beliau marah dan mengikisnya, 
lalu beliau bersabda, “Jika kalian shalat, sesungguhnya kalian berhadapan 
dengan Allah SWT, oleh karena itu janganlah kalian meludah ke arah 
depan di dalam shalat.”250 

Dari hadits-hadits di atas, jelaslah bagi kita bahwa marah walaupun 
secara umum dilarang oleh Rasulullah SAW, namun ada marah yang 
dianjurkan, yaitu jika marah karena Allah. Misalnya seseorang marah 
karena nilai-nilai agama diremehkan, atau karena harga diri sudah seperti 
barang dagangan yang diperjual belikan, atau karena hal-hal hina sudah 
menjadi kebiasaan. Dengan kemarahan, orang-orang kafir diperangi dan 
dengan kemarahan batasan-batasan agama ditegakkan, tanpa ada rasa 
belas kasih dalam hati. 

                                                      
247 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab batasan-batasan, bab: Menegakkan batasan dan marah 

demi batasan Allah (12/73)(Fathul Bâri). 
248 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Marah yang dibolehkan dan sikap keras demi 

agama Allah (10/425)(Fathul Bâri). 
249 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Marah yang dibolehkan dan sikap keras demi 

agama Allah (10/425). 
250 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Marah yang dibolehkan dan sikap keras demi 

agama Allah (10/425)(Fathul Bâri). 
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Islam tidak hanya menganjurkan orang mukmin yang disakiti atau 
dizalimi yang sanggup melampiaskan kemarahannya untuk menahan 
amarahnya saja, akan tetapi Islam juga menganjurkannya untuk memberi 
maaf dan berbuat baik, berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi: 
“Orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) 
orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Âli 
‘Imrân:134) 

Memaafkan orang lain artinya melupakan kesalahan orang yang 
bersalah dan tidak membalas perbuatannya saat ia mampu 
melaksanakannya. Ini salah satu tingkatan menahan dan menguasai diri 
serta sikap mulia dalam bergaul. Sedikit sekali orang yang mampu 
melakukannya. 

Memaafkan setingkat lebih tinggi daripada menahan amarah, sebab 
terkadang ada orang yang mampu menahan amarah namun masih 
menyimpan kedengkian dan kebencian. 

Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi dari menahan amarah dan 
memaafkan, yaitu seperti firman Allah SWT: “Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat kebaikan.” Berbuat kebaikan adalah salah satu sifat orang-
orang yang bertakwa. 

Dalam sebuah cerita disebutkan bahwa ada salah seorang ulama salaf 
yang dibuat marah oleh seorang budak. Maka ia pun ingin memarahi 
budak itu. Namun sebelum dimarahi, budak itu membaca ayat: “Orang-
orang yang menahan amarahnya.” Ulama salaf tadi berucap, “Aku sudah 
menahan amarahku.” Budak itu meneruskan ayat tadi: “Mema'afkan 
(kesalahan) orang.” Ulama salaf berucap, “Aku sudah memaafkanmu.” 
Lalu budak itu terus melanjut: “Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebaikan.” Maka ulama salaf itu berkata, “Pergilah, kamu merdeka karena 
Allah.”251 

Perkataan Ulama Tentang Menahan Amarah252 

Umar RA berkata, “Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti 
tidak akan melampiaskan amarahnya dan barang siapa yang takut kepada 
Allah pasti tidak akan melakukan apa saja yang ia inginkan.” 

Lukman pernah berkata kepada anaknya, “Hai anakku, jangan 
kauhilangkan cahaya di wajahmu dengan meminta-minta, jangan 
kaulampiaskan amarahmu karena hal yang bisa membuatmu jadi jelek dan 
kenali kemampuanmu pasti akan berguna kehidupanmu.” 

Ayyub berkata, “Sikap santun sejenak dapat menolak kejahatan begitu 
banyak.” 

Suatu hari, Sufyan Ats Tsauri, Abu Khuzaimah Al Yarbu’i dan Fudhail 
Bin Iyadh berkumpul sambil berdiskusi tentang zuhud. Mereka sepakat 

                                                      
251 Lihat: Tafsîr Al Manâr, Rasyid Ridha (4/135). 
252 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali, Kitab Larangan Marah, juz 3. 
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bahwa amal yang paling utama adalah sikap santun ketika marah dan 
sabar ketika gelisah.” 

Seorang laki-laki berkata kepada Umar RA, “Demi Allah, kamu telah 
memberi keputusan yang tidak adil.” Mendengar ucapan itu, Umar marah 
hingga kemarahannya kelihatan dari raut wajahnya. Lalu ada seorang 
sahabatnya berkata, “Hai Amirul Mukminin, apakah kamu tidak pernah 
mendengar firman Allah SWT yang berbunyi: “Jadilah engkau pema'af dan 
suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada 
orang-orang yang bodoh.” (QS. Al A’râf:199) Sesungguhnya orang itu 
termasuk orang-orang yang bodoh.” Umar berkata, “Kamu benar.” 
Seketika itu seakan-akan api kemarahannya pun padam. 

Muhammad Bin Ka’ab berkata, “Ada tiga hal yang jika ada pada 
seseorang niscaya sempurna imannya kepada Allah: jika ia senang, tidak 
pernah kesenangannya itu dilampiaskan pada hal-hal yang batil. Jika ia 
marah, tidak pernah kemarahannya itu melebihi dari semestinya. Jika ia 
mampu, tidak pernah ia mengambil apa yang bukan miliknya.” 

Ada seorang laki-laki datang menemui Salman dan berkata, “Hai 
hamba Allah, tolong nasehati aku.” Salman menjawab, “Jangan marah.” 
Laki-laki itu berkata, “Aku tidak bisa.” Lalu Salman berkata, “Jika kamu 
tidak bisa, maka jika kamu marah tahan lisan dan tanganmu.” 

Hal-hal yang Dapat Membantu Menahan Amarah 

Di antara hal-hal yang dapat membantu menahan amarah adalah 
mengingat keutamaan yang telah disampaikan tentang menahan marah 
dan akibat buruknya serta selalu berlindung dari syaitan. 

Sulaiman Bin Shard berkata, “Dua orang laki-laki saling maki di sisi 
Rasulullah SAW dan saat itu kami duduk bersama beliau. Salah satu dari 
dua laki-laki itu memaki temannya dengan emosi hingga wajahnya 
memerah. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku tahu sebuah kalimat yang 
jika diucapkan pasti kemarahan orang itu akan hilang. Seandainya ia 
mengucap: أُعْوُذ باهللا ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّجْيِم “Aku berlindung kepada Allah dari 
syaitan yang terkutuk” pasti hilang kemarahannya.” Para sahabat yang 
bersama beliau berkata kepada laki-laki itu, “Apakah kamu tidak 
mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi.” Laki-laki itu 
menjawab, “Tentu, aku belum gila.”253 

Orang yang sedang marah hendaknya berlindung kepada Allah dan 
mengucap ta’awwudz, sebab itu bisa menghilangkan amarahnya. 

Sedangkan perkataan laki-laki yang sedang emosi itu: “Aku belum 
gila”, sungguh itu perkataan orang yang tidak mengerti agama Allah dan 
tidak terdidik dengan cahaya syariat. Ia mengira bahwa ta’awwudz itu 
hanya untuk orang gila. Ia tidak tahu bahwa marah itu dari syaitan. Oleh 

                                                      
253 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Waspada terhadap marah (10/427)(Fathul 

Bâri). HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab (16/163)(An 
Nawawi). 
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karenanya, bila seseorang marah, ia akan keluar dari kestabilannya dan 
akan berkata-kata dengan perkataan yang tidak sopan atau melakukan 
perbuatan tercela, bahkan mungkin menyimpan kedengkian juga 
kebencian dan lain-lain.  

Hal yang paling kuat untuk membantu menahan amarah adalah tauhid 
hakiki, bahwa tidak ada yang memperbuat kecuali Allah dan setiap yang 
memperbuat selain-Nya hanya sebagai alat atau perantara-Nya. Maka, jika 
suatu hal yang tidak diinginkannya terjadi padanya maka ingatlah bahwa 
Allah yang menghendaki hal itu. Jika ia marah berarti sama dengan marah 
kepada Allah SWT dan sikap itu bertentangan dengan sikap kehambaan. 

Ibnu Hajar berkata, “Dengan demikian, nampaklah rahasia dibalik 
perintah Rasulullah SAW kepada orang yang marah untuk berlindung dari 
syaitan, sebab bila ia mengucap ta’awwudz pada saat marah pasti ia dapat 
mengingat bahaya marah dan balasan yang akan diterimanya bila dapat 
menahan amarah. Tapi bila syaitan tetap menguasainya, tentu ia tidak 
dapat menghadirkan hal-hal tersebut dalam pikirannya.” 

Kesimpulannya, marah bisa diatasi dengan melakukan hal-hal berikut: 

- Berbaring, sebab marah itu gejolak dan berbaring dapat 
meredakannya. Jika belum hilang juga, Rasulullah SAW menyarankan 
untuk mandi atau berwudhu. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
marah itu dari syaitan dan syaitan diciptakan dari api, sedangkan api akan 
padam dengan air. Oleh karena itu, apabila kalian marah maka 
berwudhulah.”254 

Dari Abu Dzar RA, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kalian marah 
saat berdiri, maka duduklah. Jika tidak hilang juga maka berbaringlah.”255 

Al Khatthabi berkata, “Orang yang berdiri siap untuk bergerak dan 
bereaksi, orang yang duduk bisa juga tapi tidak seperti orang yang berdiri, 
sedangkan orang yang berbaring tidak bisa sama sekali. Rasulullah SAW 
memerintahkan untuk duduk dan berbaring agar tidak terjadi sesuatu yang 
mudah dilakukan pada saat berdiri, yang bisa membuatnya menyesal di 
kemudian hari. 

- Bersikap sabar dan mengingat balasan yang dijanjikan oleh Allah bagi 
orang yang menahan amarahnya. 

15. Cemburu 

 taghayyurul) تغّير القلب diambil dari kata (al ghîrah / cemburu) الغيرة 
qalbi) (perubahan perasaan hati) dan gejolak amarah karena hal pribadi 

                                                      
254 HR. Abu Daud dalam Sunan-nya, Kitab Adab, bab: Apa yang dibaca saat marah 

(13/141)(‘Aunul Ma’bûd). 
255 HR. Abu Daud dalam Sunan-nya, Kitab Adab, bab: Apa yang dibaca saat marah 

(13/140)(‘Aunul Ma’bûd). 
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diusik oleh orang lain.256 Kita sering mendengar tentang cemburu tapi 
sebagian besar kita tidak mengetahui apakah cemburu itu ada dalam Islam? 

Saat mendengar kata cemburu, benak kita langsung membayangkan 
bahwa maksudnya adalah cemburu yang sering terjadi pada suami istri 
saja.  

Itu benar dan itu yang lebih berbahaya, namun cemburu tidak hanya 
ada pada suami istri saja, sebab Allah SWT juga bisa cemburu, Rasulullah 
SAW juga bisa cemburu dan orang tua juga bisa cemburu terhadap 
anaknya. 

Oleh karena itu, cemburu terbagi tiga: 

- Cemburu Allah dan cemburu Rasulullah SAW. 

- Cemburu istri terhadap suaminya dan cemburu suami terhadap 
istrinya. 

- Cemburu orang tua terhadap anaknya. 

Pertama: Kita akan berbicara tentang cemburu Allah dan cemburu 
Rasulullah SAW 

Allah cemburu bila seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan 
oleh-Nya.  

Manusia yang paling cemburu adalah Rasulullah SAW, namun beliau 
cemburu karena Allah dan karena agama Allah. Oleh sebab itu, beliau tidak 
pernah menuntut balas untuk dirinya, artinya tidak pernah membalas bila 
diri beliau yang diganggu.  

Dari Abdullah Bin Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada 
seorangpun yang lebih cemburu dari Allah SWT, oleh karena itulah Dia 
mengharamkan segala perbuatan keji dan tidak ada orang yang lebih 
senang dipuji dari Allah SWT.”257  

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah 
SWT bisa cemburu dan cemburunya Allah adalah bila seorang mukmin 
melakukan apa yang diharamkan-Nya.”258 

Sa’ad Bin Ubadah pernah berkata, “Jika aku melihat seorang laki-laki 
bersama istriku, aku pasti akan menebaskan pedangku kepadanya tanpa 
ampun.” Mendengar ungkapan itu, Rasulullah SAW bersabda, “Apakah 
kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa’ad ini? Ketahuilah, 
sesungguhnya aku lebih cemburu darinya dan Allah lebih cemburu 
dariku.”259 

                                                      
256 Lihat: Fathul Bâri (9/320). 
257 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Cemburu (9/319)(Fathul Bâri). 
258 Sama dengan hadits sebelumnya. 
259 HR. Bukhari, Kitab Nikah, bab: Cemburu (9/319)(Fathul Bâri). 
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Tiga hadits di atas menunjukkan adanya kecemburuan Allah SWT dan 
kecemburuan Rasulullah SAW, dan kecemburuan itu lebih besar daripada 
kecemburuan antara suami istri. 

Kedua: Cemburu istri terhadap suaminya  

Anas RA berkata, “Suatu hari, Rasulullah SAW berada di rumah salah 
seorang istri beliau. Tiba-tiba datang seorang pelayan membawa sebuah 
piring yang berisi makanan dari salah satu istri beliau yang lain. 
Mengetahui hal itu, istri beliau yang beliau ada di rumahnya marah dan 
memukul tangan pelayan itu hingga piring yang dibawanya jatuh dan 
pecah. Melihat kejadian itu, Rasulullah SAW langsung memungut pecahan 
piring tersebut dan mengumpulkan makanan yang berserakan, lalu beliau 
bersabda, “Ibumu cemburu.” Kemudian beliau meminta pelayan itu untuk 
tidak pergi hingga beliau mengambil piring yang baru sebagai gantian dari 
piring yang pecah.”260 

Itu sebuah adegan yang terjadi di dalam rumah tangga Rasulullah SAW 
yang menjadi peran utamanya adalah salah seorang istri beliau. Peristiwa 
ini menampakkan watak perempuan dan kecemburuannya yang lewat 
batas normal (cemburu buta). Aisyah RA meriwayatkan secara marfu’: 
“Orang yang sedang cemburu tidak dapat melihat dasar lembah dari 
atas.”261 

Ibnu Mas’ud meriwayatkan secara marfu’: “Sesungguhnya Allah telah 
menciptakan rasa cemburu pada kaum perempuan. Maka barang siapa 
yang sabar menghadapi mereka, ia akan mendapatkan pahala seperti orang 
yang mati syahid.”262 

Peristiwa di atas juga menampakkan kebijaksanaan seorang suami 
sebagai sikap yang harus diambil dalam situasi seperti itu dan sikap 
berusaha menenangkan diri.  

Sebagaimana yang kita ketahui, Aisyah RA lebih muda dari istri-istri 
Rasulullah SAW yang lain, sebab ia dinikahi oleh beliau saat berusia muda.  

Suatu hari, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkumpul di 
rumahnya (Aisyah) dan hari itu adalah hari gilirannya. Ia segera 
menyiapkan hidangan untuk mereka, namun ia kalah cepat dengan istri 
Rasulullah SAW yang lain yang sudah lebih dulu mengirimkan makanan 
untuk mereka. Aisyah pun marah dan segera menemui pelayan pengantar 
makanan tersebut. Aisyah langsung merampas tempat makanan dari 
tangannya dan menghantamkannya ke batu hingga pecah dan makanan 
pun berhamburan.  

Rasulullah SAW melihat para sahabat keheranan dan kebingungan 
ketika menyaksikan kejadian itu, seperti yang nampak di raut wajah 

                                                      
260 HR. Bukhari, Kitab Adab, bab: Cemburu (9/320)(Fathul Bâri). 
261 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Cemburu (9/226)(Fathul Bâri Syarh Ibni 

Hajar). 
262 HR. Bazzar dan ia menyatakan keshahihannya sedangkan para perawinya orang-orang tsiqah. 
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mereka. Rasulullah SAW segera mengumpulkan pecahan tempat makanan 
juga makanan yang berserakan di tikar, lalu beliau bersabda, “Aisyah, ibu 
kalian sedang cemburu. Aisyah, ibu kalian sedang cemburu.”  

Beliau juga meminta pelayan itu untuk menunggu hingga para sahabat 
makan, lalu beliau meminta seseorang untuk mengambil tempat makanan 
Aisyah dan menyerahkannya kepada pelayan sambil berkata, “Tempat 
makanan diganti dengan tempat makanan juga.” 

Inilah salah satu sikap santun nabawi dan inilah kebijaksanaan yang 
dapat membuat hati atau perasaan pemilik tempat makanan yang 
dipecahkan oleh Aisyah bisa senang dan memaafkan si pelaku. Akhirnya 
keadaanpun kembali jernih dan tenang. 

Dalam salah satu riwayat, istri Rasulullah SAW yang mengirim 
makanan itu adalah Zainab Bin Jahasy. Dalam riwayat lain, disebutkan 
Shafiah. Dalam riwayat lain, disebutkan Ummu Salamah. Dalam riwayat 
lain, disebutkan Hafshah. Namun semua riwayat di atas sepakat 
menyebutkan bahwa makanan itu dikirim ke rumah Aisyah RA. 

Untuk menyatukan riwayat-riwayat yang berbeda ini, ada ulama yang 
berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi beberapa kali. Namun riwayat 
yang menyebutkan bahwa istri Rasulullah SAW yang mengirim makanan 
itu adalah Zainab Binti Jahasy adalah riwayat yang terkuat, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. 

Sedangkan jenis makanan yang dikirimkan itu adalah makanan yang 
terbuat dari kurma, susu dan minyak hewani, yang terkadang dicampur 
dengan tepung. 

Dari semua riwayat di atas, bisa disimpulkan bahwa Aisyah RA sengaja 
memecahkan tempat makanan itu karena rasa cemburunya terhadap orang 
yang mengirim makanan. Dalam sebuah riwayat, Aisyah RA berkata, “Aku 
tidak pernah melihat orang yang membuat makanan seperti Shafiah. Ia 
membuat makanan untuk Rasulullah SAW dan tiba-tiba aku merasa 
gemetar (karena cemburu-penerj). Maka aku pecahkan saja tempat 
makanan itu.” 

Secara lahir, hadits di atas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak 
mencela Aisyah atas perbuatannya, mungkin karena Aisyah langsung sadar 
dan minta maaf, sebagaimana yang ada dalam beberapa riwayat: “Aisyah 
berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang bisa kulakukan untuk menebus 
kekeliruanku ini?” Rasulullah SAW menjawab, “Tempat makanan diganti 
dengan tempat makanan juga.” 

Atau mungkin Rasulullah SAW memaafkan dan memaklumi tindakan 
tersebut dalam keadaan cemburunya, sebagaimana dalam salah satu 
riwayat: “Beliau mengumpulkan makanan sambil berkata kepada para 
sahabat, “Ibumu sedang cemburu. Ibumu sedang cemburu.” Ungkapan ini 
beliau ulang dua kali, karena mungkin beliau tahu bahwa orang yang 
mengirim makanan itu bermaksud tidak baik terhadap Aisyah dengan 
mengirimkan makanan ke rumahnya pada hari gilirannya. 
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Kenapa Rasulullah SAW mengganti tempat makanan yang pecah 
dengan yang baru padahal tempat makanan semua istri beliau milik beliau 
sendiri? 

Jawab:  

- Benar. Dua tempat makanan itu milik Rasulullah SAW. Jadi, beliau 
hanya memindah milik beliau ke milik beliau sendiri. Bukan sebagai 
denda tapi untuk menyenangkan hati saja. 

- Sebagai sanksi. Mengambil tempat makanan yang bagus dari milik 
orang yang memecahkannya itu sebagai sanksi dan sanksi seperti 
ini disyariatkan. 

Hadits ini juga mengandung isyarat bahwa tidak perlu menyanksi 
orang yang cemburu atas apa yang dilakukannya saat cemburu, sebab saat 
itu akal perempuan sedang tertutup oleh amarah yang dikobarkan oleh 
rasa cemburu. Hadits ini juga mengandung kemuliaan akhlak Rasulullah 
SAW, kebijaksanaan dan sikap santun beliau. 

Ada juga beberapa hadits lain yang menunjukkan kecemburuan 
perempuan (istri) terhadap suaminya dan ini yang paling berbahaya. Oleh 
karena itu, Allah telah menyiapkan balasan bagi orang yang sabar terhadap 
istrinya yang tidak ikut terpancing rasa cemburu, seperti balasan yang 
didapatkan oleh orang yang mati syahid. 

Di antara hadits yang menunjukkan kecemburuan istri, riwayat Aisyah 
RA: Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, “Aku tahu jika kamu senang 
atau jika kamu tidak senang terhadapku.” Aisyah RA berkata, “Dari mana 
engkau tahu hal itu?” Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu senang, kamu 
akan berkata: ‘Tidak, demi Tuhan Muhammad.’ Namun jika kamu tidak 
senang, kamu akan berkata: ‘Tidak, demi Tuhan Ibrahim.’ Aisyah berkata, 
“Benar apa yang engkau katakan. Demi Allah, aku tidak pernah 
meninggalkanmu kecuali hanya namamu.”263 

Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada istri beliau itu, 
“Sesungguhnya aku tahu keadaanmu dan perasaanmu saat bicara. Aku 
tahu jika kamu senang terhadapku atau kamu marah terhadapku.” Aisyah 
tidak pernah marah kepada Rasulullah SAW kecuali karena rasa 
cemburunya dan ia tidak pernah gundah karena keyakinannya terhadap 
kesempurnaan Rasulullah SAW.  

Namun Aisyah ingin mendengar sendiri sikapnya pada dua situasi 
tersebut dari lisan Rasulullah SAW sendiri. Aisyah berkata, “Bagaimana 
engkau dapat mengetahuinya, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Jika 
kamu senang dan kamu harus bersumpah, kamu berkata: ‘Aku tidak akan 
melakukannya itu, demi Tuhan Muhammad.’ Jika kamu marah terhadapku 
dan kamu harus bersumpah, kamu berkata: ‘Tidak, demi Tuhan Ibrahim.” 
Aisyah RA berkata, “Benar, ya Rasul. Itulah sikapku. Namun jangan sampai 

                                                      
263 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Kecemburuan istri dan perasaan mereka 

(9/267)(Fathul Bâri). 
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engkau mengira hatiku berubah dan berpaling darimu atau 
meninggalkanmu saat aku marah. Demi Allah, aku tidak pernah 
meninggalkanmu kecuali hanya namamu dan itupun tetap terasa sakit. Aku 
menampakkan ketidaksenangan dengan lisanku, namun hatiku tetap 
terpaut denganmu, cintaku kepadamu tetap utuh dan kasihmu dalam 
jiwaku tak pernah terusik.” 

Hadits ini menunjukkan kesempurnaan akal Aisyah RA, dari beberapa 
sudut: 

1. Ia hanya menyebutkan Ibrahim, tidak yang lain, sebab Rasulullah 
SAW orang yang lebih dekat dengan Ibrahim. Maka, ketika ia harus 
meninggalkan nama Rasulullah, ia menggantikannya dengan nama orang 
yang lebih dekat dengan beliau.” 

2. Ungkapannya: “Aku tidak pernah meninggalkanmu kecuali hanya 
namamu,” menunjukkan kelembutan perilakunya, sebab Aisyah mengakui 
bahwa jika marahnya memuncak, ia tidak pernah menyimpang dari 
kesempurnaan cinta. Ia tidak pernah membuang orang yang dimarahinya 
dari hatinya. 

3. Ungkapannya dengan kata hujrân tidak dengan kata at tarku, sebab 
ia merasa tersiksa dengan perpisahan yang tidak bisa dielakkannya yang 
semata-mata didorong oleh rasa cemburunya terhadap Rasulullah SAW. 

Pada dasarnya, rasa cemburu itu tidak bisa dibuat-buat oleh kaum 
perempuan dan jika rasa itu berlebihan dari semestinya, ia akan merasa 
sakit.  

Batas cemburu yang dianjurkan adalah seperti yang diriwayatkan oleh 
Jabir Bin ‘Atik Al Anshari secara marfu’: “Cemburu itu ada yang disukai 
oleh Allah dan ada juga yang dibenci oleh-Nya. Cemburu yang disukai oleh 
Allah adalah cemburu dengan adanya bukti, sedangkan cemburu yang 
dibenci oleh Allah adalah cemburu dengan tidak ada bukti.”264 

Bila seorang istri cemburu terhadap suaminya karena suaminya 
melakukan perbuatan yang diharamkan –misalnya zina- atau mengurangi 
haknya dan berlaku zalim dalam berpoligami, maka jika perbuatan itu pasti 
dan indikasinya kuat maka inilah cemburu yang dianjurkan atau disukai. 
Adapun jika kecemburuan itu hanya sekedar sakwa-sangka, tanpa 
didukung dengan bukti dan indikasi kuat maka itulah cemburu yang 
dibenci. 

Sedangkan jika suaminya sudah bersikap adil dan melaksanakan semua 
kewajiban dalam berpoligami, maka kecemburuan dari para istrinya yang 
masih dalam batas manusiawi atau batas wajar, sah-sah saja, selama para 
istri tersebut tidak mengatakan atau melakukan perbuatan yang 
diharamkan. 

                                                      
264 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Kecemburuan istri dan perasaan mereka 

(9/267)(Fathul Bâri Syarh Ibni Hajar). 
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Aisyah RA juga pernah berkata, “Aku tidak pernah merasa cemburu 
terhadap istri Rasulullah SAW lainnya sebagaimana aku cemburu terhadap 
Khadijah, karena Rasulullah SAW sering sekali menyebut-nyebut 
tentangnya dan memujinya. Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah 
SAW agar beliau memberikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa telah 
disiapkan untuknya sebuah tenda yang dindingnya dari kain emas.”265 

Dalam hadits ini, Aisyah RA menjelaskan sebab kecemburuannya 
dengan Khadijah RA, yaitu karena Rasulullah SAW sering sekali menyebut 
tentangnya padahal ia telah meninggal dunia. Inilah yang memicu 
kemarahannya dan menimbulkan kecemburuannya. Malah ia pernah 
berkata, “Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada yang lebih baik darinya.”  

Walaupun begitu, tidak pernah Rasulullah SAW mencela Aisyah atau 
menyakitinya, malah Rasulullah SAW sering memaafkannya dan ia tahu 
bahwa semua itu karena rasa cemburu yang memang termasuk salah satu 
watak kaum perempuan. 

Riwayat berikut menunjukkan besarya kecemburuan istri terhadap 
suami, seringnya mengikuti perasaan dan akan melakukan segala cara 
untuk mencapai tujuannya atau mewujudkan keinginannya. Aisyah RA 
meriwayatkan bahwa ketika anak perempuan Aljun –yang sudah dinikahi 
beliau-masuk menemui Rasulullah SAW dan beliau ingin mendekatinya, 
tiba-tiba anak perempuan Aljun itu berucap, “Aku berlindung kepada Allah 
dari engkau.” Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW bersabda, “Kamu 
telah berlindung kepada Dzat yang Maha Besar. Pulanglah kamu kepada 
keluargamu.”266 

Perempuan yang berlindung kepada Allah dari Rasulullah SAW itu, 
pasti bukan karena kehendaknya atau pasti ia tidak sadar bahwa itu salah. 
Ia telah menjadi korban konsprisi yang direncanakan oleh Aisyah dan para 
istri Rasulullah SAW yang lain, tatkala mereka mengetahui pernikahan 
Rasulullah SAW dengannya. Mereka juga tahu bahwa perempuan itu 
sangat kaya dan cantik. Itulah yang mengobarkan api cemburu di dalam 
hati mereka dan mereka sepakat agar penikahan ini tidak berjalan lancar.  

Sesuai rencana, mereka menemui anak perempuan Aljun itu dan salah 
satu dari mereka berkata, “Kamu termasuk dari perempuan bangsawan, 
bukna? Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapatkan tempat di hati 
Rasulullah SAW, saat beliau datang kepadamu maka ucapkanlah: ‘Aku 
berlindung kepada Allah dari engkau.’”  

Ternyata rencana itu berhasil. Anak perempuan Aljun itu melaksanakan 
saran mereka dan hasilnya Rasulullah SAW mentalaknya. Beliau bersabda, 

                                                      
265 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Kecemburu istri dan perasaan mereka 

(9/268)(Fathul Bâri) dan Kitab Biografi, bab: Georgafi Khadijah RA. 
266 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Talak, bab: Orang yang mentalak dan apakah suami 

harus berhadapan dengan istrinya saat mentalak (9/356)(Fathul Bâri). 
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“Kamu telah berlindung kepada Dzat Yang Maha Besar. Pulanglah kamu 
kepada keluargamu.”267 

Setelah kejadian itu, perempuan tersebut baru sadar bahwa ia telah 
tertipu dan telah jatuh dalam perangkap para istri Rasulullah SAW. Ia 
berkata, “Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita pada kisah Yusuf.” 

Nama perempuan yang berlindung dari Rasulullah SAW itu masih 
diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya Umaimah Binti Nu’man, 
ada yang mengatakan namanya Asma, dan ada juga yang mengatakan 
namanya Fathimah Binti Dhahhak Bin Sufyan. Namun yang pasti, 
perempuan yang berlindung dari Rasulullah SAW itu dari suku Aljuniah. 
Menurut riwayat, tidak ada yang berlindung dari Rasulullah SAW 
selainnya. Ibnu Hajar berkata268, “Pernyataan dalam riwayat ini (tidak ada 
yang berlindung dari Rasulullah SAW selainnya-penerj) hampir 100% 
benar, sebab ini merupakan tragedi yang menimpa seorang perempuan 
karena tipuan. Sangat tidak mungkin orang lain sesudahnya juga tertipu 
dengan tipuan yang sama setelah beritanya tersebar luas. Ketika 
perempuan dari suku Aljuniah ini sampai kepada keluarganya, 
keluarganya pun berteriak sambil berkata, ‘Kamu tidak diberkati, apa yang 
telah terjadi?’ Perempuan itu berkata, ‘Aku telah tertipu.’ Perempuan ini 
meninggal dunia pada masa kekhalifahan Utsman.” 

Ada sebagian orang yang berkata bahwa Rasulullah SAW tidak 
menikahinya dan perempuan itu juga tidak bersedia menyerahkan dirinya 
kepada beliau, bagaimana bisa beliau menalaknya? 

Jawab: Rasulullah SAW mempunyai hak untuk menikahkan dirinya 
sendiri tanpa menunggu persetujuan si perempuan dan tanpa persetujuan 
walinya. Beliau menyuruh orang untuk menjemput perempuan itu, 
membawanya ke hadapan beliau dan beliau senang dengannya sudah 
cukup alasan untuk memilikinya. Adapun sabda beliau: “Serahkan dirimu 
kepadaku”, itu untuk menyenangkan hati perempuan dan menarik 
simpatinya. 

Tapi dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah 
sepakat dengan orang tuanya tentang berapa nilai mas kawinnya dan 
bapaknya berkata kepada beliau bahwa si perempuan memang 
menginginkan beliau dan telah bersedia.”269 

Di antara riwayat yang menunjukkan rasa cemburu istri, perkataan 
Aisyah kepada Rasululllah SAW: "Apakah perempuan tidak malu 
menyerahkan dirinya kepada laki-laki?” dan perkataannya ketika ayat 
tentang: Rasulullah SAW boleh memilih perempuan yang ia kehendaki, 
Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali Dia 
telah melampiaskan hawa nafsumu.”  

                                                      
267 Lihat: Fathul Bâri (9/356). 
268 Lihat: Ibid (9/359). 
269 Lihat: Ibid (9/360). 
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Perempuan pertama yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah 
SAW adalah Khulah Binti Hakim. Aisyah merasa cemburu terhadap 
perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW 
tanpa mas kawin. 

Apa yang mendorong Aisyah mengatakan perkataan itu kepada 
Rasululah SAW? 

Jawab: Yang mendorong Aisyah mengatakan perkataan ini adalah rasa 
cemburu yang sudah menjadi watak kaum wanita. Ia sudah tahu bahwa 
Allah telah membolehkan Rasul-Nya untuk hal itu.  

Sedangkan perkataan Aisyah kepada Rasulullah SAW: “Aku tidak 
melihat Tuhanmu kecuali Dia telah melampiaskan hawa nafsumu”, 
merupakan bukti nyata akan adanya rasa cemburu -sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al Qurthubi-. Penyandaran kata hawa nafsu kepada 
Rasulullah SAW tidak diartikan secara lahir, sebab beliau tidak berkata-
kata dari hawa nafsu dan tidak berbuat dengan hawa nafsu. Seandainya 
Aisyah berkata: “Untuk kesenanganmu”, maka itu lebih baik dan lebih 
sopan, akan tetapi rasa cemburu tidak pandang bulu. Akhirnya ia pun 
mengatakan kata-kata itu. 

Kita masih berbicara tentang kecemburuan istri terhadap suaminya. 
Dalam buku-buku hadits shahih, Aisyah RA berkata, “Suatu hari, 
Rasulullah SAW pernah menginap di rumah Zainad Binti Jahasy. Di rumah 
itu beliau selalu minum madu. Maka aku dan Hafshah merencanakan, jika 
beliau datang kepada kami, kami sepakat untuk berkata, ‘Aku mencium bau 
maghafir, apakah engkau makan maghafir?’270. Suatu ketika, beliau datang 
menemui salah seorang istri beliau maka istri beliau itu berkata seperti 
yang telah direncanakan. Beliau menjawab, ‘Tidak, aku hanya minum 
madu di rumah Zainad Binti Jahasy. Kalau begitu, aku tidak mau lagi 
minum minuman itu.’ Maka turunlah firman Allah SWT yang berbunyi, 
‘Kenapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah 
untukmu..’ sampai firman-Nya yang berbunyi: ‘Jika keduanya bertaubat.. 
.’” (At Tahrîm:1-3) Maksudnya: Aisyah dan Hafshah.271 

Itulah salah satu hadits yang terdapat dalam buku-buku hadits tentang 
kecemburuan istri terhadap suami. Sekarang, kita akan bicara tentang rasa 
cemburu suami terhadap istrinya. 

Sa’ad Bin Ubadah berkata, “Seandainya aku melihat seorang laki-laki 
sedang bersama istriku, aku pasti akan menebaskan pedangku kepadanya 
tanpa ampun.” Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW bersabda, “Apakah 
kalian merasa heran dengan rasa cemburu Sa’ad. Sesungguhnya aku lebih 
cemburu darinya dan Allah lebih cemburu dariku.”272 

                                                      
270 Maghafir adalah buah yang manis namun memiliki bau yang tidak sedap, sedangkan pohonnya 

bernama Qurfuth. 
271 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Talak, bab: Wajib membayar tebusan atas orang yang 

mengharamkan istrinya namun tidak berniat mentalaknya (10/75)(An Nawawi). 
272 Lihat: Ibid. 
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Dari Jabir Bin Abdullah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Aku pernah 
masuk ke dalam surga, -atau aku pernah mendatangi surga-, tiba-tiba aku 
melihat sebuah istana. Aku bertanya, “Istana siapa ini?” Para malaikat 
menjawab, “Milik Umar Bin Khatthab.” Saat itu aku ingin memasukinya 
namun aku mengurungkan niatku karena aku sadar akan kecemburuan 
Umar.” Maka Umar Bin Khatthab berkata, “Wahai Rasulullah SAW, Demi 
bapak dan ibuku, wahai Nabi Allah, pantaskah aku cemburu 
terhadapmu?”273 

Abu Hurairah RA berkata, “Ketika kami berada bersama Rasulullah 
SAW, tiba-tiba beliau bersabda, “Tatkala aku tidur, aku bermimpi berada di 
dalam surga. Aku melihat seorang perempuan sedang berwudhu di 
samping istana. Aku bertanya, ‘Istana siapa ini?’ Ada yang menjawab, 
‘Istana ini milik Umar.’ Saat itu aku teringat kecemburuan Umar, maka 
akupun berbalik dan pergi.” Mendengar ucapan itu, Umar RA menangis 
dan berkata, “Pantaskah aku cemburu terhadapmu, wahai Rasulullah?!”274 

Dari tiga hadits di atas, jelaslah bagi kita tentang adanya rasa cemburu 
seorang laki-laki terhadap istrinya dan penghormatan Rasulullah SAW 
terhadap perasaan sahabat beliau, Umar Bin Khatthab, hingga di dalam 
mimpi sekalipun dan di saat sahabatnya itu tidak ada, serta betapa besar 
cinta Umar Bin Khatthab kepada Rasulullah SAW. 

Ibnu Batthal berkata, “Dari hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa 
siapa yang mengetahui sifat temannya maka sebaiknya ia menjauhi apa 
yang bertentangan dengan sifat temannya itu.”275 

Seorang istri harus menjaga perasaan suaminya, apalagi jika ia tahu 
bahwa suaminya itu suka cemburu, sekalipun suaminya tidak ada. Ia tidak 
boleh melakukan apapun kecuali yang disenangi oleh suaminya dan tidak 
menyakiti perasaannya pada saat suaminya tidak ada. Coba perhatikan 
sikap Asma’ Binti Abu Bakar dalam menjaga perasaan suaminya.  

Asma’ Binti Abu Bakar RA bercerita, “Aku dinikahi oleh Zubair dan saat 
itu ia tidak mempunyai apa-apa, tidak punya harta, hamba atau sesuatu 
apapun kecuali unta dan kudanya. Aku yang menimba air untuknya dan 
memberi makan minum kudanya. Aku sendiri yang membuat adonan roti 
padahal aku tidak pandai membuat roti, sedangkan tetanggaku pandai 
membuat roti. Mereka perempuan-perempuan yang jujur. Aku juga yang 
menanam bibit di ladang Zubair dan membawa bibit tersebut di atas 
kepalaku. Pada suatu hari, saat aku membawa bibit di atas kepalaku, aku 
bertemu dengan Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat beliau 
dari kaum Anshar. Beliau memanggilku dan berkata, “Akh..akh..(kata-kata 
untuk menyuruh unta duduk-penerj)”, agar aku dapat naik di 
belakangnya. Namun aku malu berjalan bersama para laki-laki dan aku 
teringat kecemburuan Zubair yang cukup besar. Rasulullah SAW mengerti 
dengan rasa maluku, maka beliau pun pergi. 

                                                      
273 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Cemburu (9/320)(Fathul Bâri). 
274 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Cemburu (9/320)(Fathul Bâri). 
275 Lihat: Fathul Bâri (9/267). 
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Setelah aku bertemu dengan Zubair, aku pun menceritakan kejadian 
tersebut. Aku berkata, “Tadi, saat aku membawa bibit di atas kepalaku, aku 
bertemu dengan Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat dari kaum 
Anshar. Beliau menundukkan untanya agar aku dapat naik, namun aku 
malu dan aku teringat kecemburuanmu.” Maka Zubair berkata, “Demi 
Allah, kamu membawa bibit di atas kepalamu lebih menyiksaku daripada 
kamu naik bersama Rasulullah SAW.” 

Asma’ melanjutnya ceritanya, “Hingga pada suatu hari, Abu Bakar 
mengirimkan seorang pelayan untuk kami. Dengan demikian, aku tidak 
lagi mengurus kuda. Seakan-akan ia telah membebaskanku.”276 

Dari riwayat ini kita dapat melihat betapa Asma’ mempunyai dua 
beban: menahan kesusahan dan membawa bibit di atas kepalanya. Tapi ia 
lebih memilih untuk berjalan kaki dan tidak ikut bersama Rasulullah SAW 
di atas untanya. Semua itu ia lakukan demi cintanya terhadap suami dan 
demi menjaga perasaannya. Ia tahu suaminya mempunyai rasa cemburu 
yang besar, maka ia takut melukai perasaannya. 

Wahai para istri, jadikanlah sikap Asma’ ini sebagai panutan dan 
tauladan dalam berperilaku dan bergaul dengan suami hingga kalian 
mendapatkan ridha Allah dan ridha suami. Dengan itu, kalian akan 
mendapatkan surga. Insya Allah. 

Ketiga: Cemburu orang tua terhadap anaknya  

Miswar Bin Makhramah berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda di atas mimbar, “Sesungguhnya Bani Hisyam Bin Mughirah 
meminta izin kepadaku. Mereka ingin menikahkan anak perempuan 
mereka dengan Ali Bin Abi Thalib. Aku tidak mengizinkan, aku tidak 
mengizinkan dan aku tidak akan mengizinkan, kecuali Ibnu Abi Thalib itu 
menalak anakku, baru ia menikahi anak mereka. Sesungguhnya anakku 
adalah dari darah dagingku. Aku akan terganggu oleh apa saja yang 
membuatnya merasa terganggu dan aku juga akan merasa sakit oleh apa 
saja yang membuatnya merasa sakit.”277 

Dari hadits ini kita dapat melihat betapa Rasulullah SAW cemburu demi 
anaknya Fathimah, ketika beliau mengetahui bahwa Ali Bin Abi Thalib 
ingin memadu anaknya dengan anak Abu Jahal. Beliau menolak dan 
mempertegas penolakan itu dengan beberapa kali mengucapkan kata-kata 
penolakan. Hadits ini juga menunjukkan betapa besar cinta Rasulullah 
SAW kepada Fathimah sebagai bagian dari diri beliau, sebagaimana yang 
beliau sabdakan: “Sesungguhnya anakku adalah dari darah dagingku. Aku 
akan terganggu oleh apa saja yang membuatnya merasa terganggu dan aku 
juga akan merasa sakit oleh apa saja yang membuatnya merasa sakit.” 
Artinya, Fathimah pasti akan cemburu yang akhirnya akan melanggar hak 
suaminya yang sama sekali tidak pantas dilakukannya. 

                                                      
276 HR. Bukhari, Kitab, Nikah, bab: Cemburu (9/319). 
277 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Pembelaan seseorang terhadap anaknya 

dalam perkara kecemburuan dan keadilan (9/328,329). 
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Hadits ini juga menunjukkan bahwa Fathimah menolak dan tidak 
terima Ali RA menikah lagi atau berpoligami, sebab seandainya ia rela pasti 
Rasulullah SAW tidak akan mencegah Ali untuk menikah lagi dengan anak 
perempuan Abu Jahal atau dengan perempuan lain. 

Dalam riwayat Az Zuhri, Rasulullah SAW bersabda, “Aku bukan 
mengharamkan yang halal, juga bukan menghalalkan yang haram. Demi 
Allah, tidak akan pernah terkumpul anak perempuan Rasulullah SAW dan 
anak perempuan musuh Allah di bawah tanggung jawab seorang suami 
selama-lamanya.” 

Dalam riwayat Muslim: “Di satu tempat selama-lamanya.” Dalam 
riwayat Syu’aib: “Di sisi seorang laki-laki selama-lamanya.” 

Ibnu At Tin berkata278, “Yang terkuat dari maksud kisah ini adalah 
bahwa Rasulullah SAW melarang Ali RA mengumpulkan anak beliau 
dengan anak Abu Jahal. Beliau beralasan bahwa itu akan menyakiti 
perasaan beliau dan menyakiti perasaan Rasulullah SAW itu haram. 
Sedangkan sabda beliau: “Aku bukan mengharamkan yang halal”, artinya 
ia boleh menikah lagi seandainya Fathimah tidak lagi menjadi istrinya. 
Adapun mengumpulkannya dengan perempuan lain yang pasti akan 
menyakitkan perasaan Rasulullah SAW sebab pasti perasaan Fathimah sakit 
karenanya, maka itu tidak boleh.” 

Rasulullah SAW mencegah pernikahan itu juga karena Fathimah sudah 
mendapat musibah dengan kematian ibunya, kemudian saudara-
saudaranya, satu per satu, hingga tidak ada lagi teman yang bisa 
membuatnya merasa tenang, meringankan bebannya dan menjadi tempat 
curhatnya jika ia cemburu, apalagi bila Ali RA menikah lagi. 

Dalam hadits ini ada petunjuk akan keharaman menyakiti orang yang 
Rasulullah SAW merasa sakit bila orang itu disakiti, sebab menyakiti 
Rasulullah SAW itu hukumnya haram, sedikit atau banyak. Beliau telah 
menegaskan bahwa beliau akan merasa tersakiti oleh apa saja yang 
menyakiti Fathimah. 

Hadits di atas juga mengandung petunjuk bahwa bila istri yang 
cemburu itu takut akan tertimpa bencana pada agamanya maka walinya 
harus berusaha menghindarkannya. 

                                                      
278 Lihat: Fathul Bâri (9/328,329). 
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Hak-hak Suami Istri 

Al Qur’an telah membuat ketentuan dasar untuk hak-hak ini. Dalam 
sebuah ayat, kita menemukan keterangan tentang kedudukan seorang laki-
laki dalam rumah tangga dan alasannya, tentang sifat istri salehah yang 
membantu suami dalam kebaikan dan selalu melaksanakan kewajibannya, 
serta cara-cara meluruskan istri hingga menjadi salehah, sembari juga 
menasehatkan agar bersikap lemah lembut dan tidak bertindak zalim 
terhadap mereka. 

Allah SWT berfirman, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang 
salehah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya (kedurhakaannya), maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 
Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An Nisâ’:34) 

Hasan Al Bashri berkata, “Ada seorang perempuan datang menemui 
Rasulullah SAW. Ia datang untuk mengadukan suaminya yang telah 
menamparnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Qisas.’ Tak lama 
kemudian, Allah SWT menurunkan wahyu yang berbunyi: ‘Kaum laki-laki 
itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.. .’ Maka Rasulullah SAW pun 
membatalkan keputusan qisas. Rasulullah SAW bersabda, ‘Aku 
menginginkan suatu perkara namun Allah menghendaki perkara yang 
lain.’” 

Allah SWT juga menetapkan persamaan yang adil antara laki-laki dan 
perempuan dalam hak juga kewajiban, dalam batasan-batasan yang dapat 
memelihara kehormatan laki-laki juga memuliaan kemanusiaan 
perempuan dan memperhatikan kemampuan atau kekuatannya. Allah SWT 
berfirman, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (QS. Al 
Baqarah:228) 

Tentang hak-hak ini, kita dapati Rasulullah SAW telah 
mengumpulkannya dalam sebuah khutbah yang beliau sampaikan pada 
pertemuan akbar di saat haji wada’. Rasulullah SAW bersabda, “Wahai 
manusia sekalian, sesungguhnya kalian mempunyai hak pada istri kalian 
dan istri kalian mempunyai hak pada kalian. Hak kalian pada mereka 
adalah bahwa mereka (istri) tidak boleh mengizinkan seseorang yang 
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kalian tidak senangi menginjak ranjang kalian (wilayah pribadi-penerj) 
dan hak istri pada kalian adalah kalian wajib memberi nafkah kepada 
mereka, kecuali mereka terbukti melakukan perbuatan keji. Jika mereka 
terbukti melakukan perbuatan keji itu maka Allah mengizinkan kalian 
untuk menginggalkan mereka di tempat tidur dan memukul mereka 
dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika istri kalian berhenti maka 
kalian wajib memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan baik. 
Jagalah kaum perempuan dengan baik, sebab mereka lemah, tidak bisa 
mengusai diri mereka sedikitpun. Sesungguhnya kalian mengambil mereka 
sebagai amanah dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka 
dengan kalimat Allah. Camkan perkataanku ini, wahai manusia sekalian. 
Aku telah menyampaikan dan aku telah meninggalkan sesuatu pada kalian 
yang jika kalian berpegang teguh dengannya pasti kalian tidak akan sesat 
selama-lamanya: kitab Allah dan sunah Nabi-Nya.”279 

Berdasarkan nash ini dan lainnya, para ulama menetapkan beberapa 
hukum yang berkenaan dengan hak masing-masing suami istri, juga 
berdasarkan perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW, para sahabat dan 
ulama salaf yang saleh. Itulah petunjuk atau bimbingan yang kita warisi 
dari mereka yang menjamin kebahagiaan rumah tangga dan individu 
keluarga yang hidup di dalamnya, serta menjamin keselamatan generasi 
sekarang dan akan datang.  

Perkawinan adalah janji setia yang dengannya Allah mengikat antara 
laki-laki dan perempuan. Al Qur’an telah menggambarkan besarnya 
kekuatan janji setia antara suami istri ini, seperti dalam firman Allah SWT 
yang berbunyi: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah 
pakaian bagi mereka.” (QS. Al Baqarah:187) 

Ini merupakan ungkapan dengan arti bersatu, saling menutupi, 
menjaga dan menghiasi. Oleh kerena itu, masing-masing dari suami dan 
istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga dan tidak boleh 
dilanggar.  

Dalam menegakkan sesuatu, Islam selalu menegakkannya berdasarkan 
asas taqâbul (menerima dan memberi). Langit dengan bumi, ladang dengan 
panen, keimanan dengan pahala, kekafiran dengan siksa, hak-hak suami 
istri dengan kewajiban atas masing-masing mereka.  

Suami mempunyai beberapa hak pada istrinya dan ia pun mempunyai 
beberapa kewajiban terhadap istrinya. Istri mempunyai beberapa hak pada 
suaminya dan ia pun mempunyai beberapa kewajiban terhadap suaminya, 
di samping masing-masing mereka mempunyai hak juga kewajiban pada 
anak-anak yang mereka lahirkan. 

1. Hak Suami Pada Istri 

- Di antara kewajiban istri terhadap suaminya adalah: 

                                                      
279 Lihat: Sîrah Ibni Hisyâm, juz 2 (Haji Wada’). 
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1. Taat kepada suami dalam perkara yang baik. Ini perkara yang wajar 
dalam kehidupan bersama antara suami dan istri. 

Rasulullah SAW telah memerintahkan akan hal ini. Beliau bersabda, 
“Jika istri melaksanakan shalat lima waktu, menjaga kehormatannya dan 
taat kepada suaminya, niscaya ia dipersilakan untuk masuk ke dalam surga 
dari pintu mana yang ia kehendaki.”280 

Dari Hushain Bin Muhshin RA, bahwa bibinya pernah datang menemui 
Rasulullah SAW lalu beliau bertanya, “Apakah kamu mempunyai suami?” 
Ia menjawab, “Benar.” Rasulullah SAW bertanya lagi, “Bagaimana sikapmu 
terhadap suamimu?” Ia menjawab, “Aku selalu patuh dengannya kecuali 
bila memang aku tidak bisa melakukan perintahnya.” Lalu Rasulullah SAW 
bersabda, “Bagaimanapun sikapmu terhadapnya, sesungguhnya ia adalah 
surgamu dan nerakamu.”281 

Maksud: “Apakah kamu mempunyai suami”, adalah: “Apakah kamu 
sudah menikah?” Ia menjawab, “Benar.” Lalu Rasulullah SAW menanyakan 
tentang keadaannya bersama suaminya. Ia menjawab, “Aku tidak pernah 
menolak apa yang aku sanggup melakukannya.” Dengan kata lain: “Aku 
selalu taat kepadanya dan selalu melakukan apa saja kecuali bila aku 
memang tidak bisa melakukannya.” 

Maksud sabda Rasulullah SAW: “Bagaimanapun sikapmu terhadapnya, 
sesungguhnya ia adalah surgamu dan nerakamu”, adalah: “Pada keadaan 
bagaimanapun kamu bersamanya, sesungguhnya ia bisa menjadi sebab 
kamu masuk surga atau bisa menjadi sebab kamu masuk neraka. Oleh 
karena itu, taatlah kepadanya semoga kamu mendapatkan ridha Allah 
SWT.” 

Aisyah RA berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, 
‘Siapa yang paling besar haknya pada seorang perempuan?’ Rasulullah 
SAW menjawab, ‘Suaminya.’” Aku bertanya lagi, “Siapa yang paling besar 
haknya pada seorang laki-laki?” Rasulullah SAW menjawab, ‘Ibunya.’”282 

Dari hadits ini jelaslah bagi kita bahwa hak suami didahulukan dan 
wajib atas seorang istri, tapi hanya dalam hal-hal yang tidak dimurkai oleh 
Allah dan Rasul-Nya saja, begitu juga hak ibu pada anaknya. 

Tahukah anda bagaimana balasan orang yang taat kepada suami itu? 
Sungguh balasan yang sangat besar. Balasan itu adalah surga yang tidak 
akan dapat memasukinya kecuali oleh orang yang telah mendapatkan 
keberuntungan dengan ridha Allah dan rahmat-Nya.  

                                                      
280 HR. Al Mundziri dalam At Targhîb wa At Tarhîb (3/52). Katanya, hadits ini diriwayatkan oleh 

Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya. 
281 HR. Al Mundziri dalam At Targhîb wa At Tarhîb (3/52,53). Al Mundziri berkata, “Hadits ini 

diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’i dengan dua sanad yang bagus.” HR. Hakim dan menurutnya status 
sanad hadits ini shahih. 

282 HR. Al Mundziri dalam At Targhîb wa At Tarhîb (3/53). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Bazzar dan Hakim. Status sanad Bazzar adalah hasan.” 
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Hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, 
“Perempuan mana saja yang suaminya meninggal dunia dan suaminya itu 
ridha terhadapnya, niscaya ia akan masuk ke dalam surga.”283 

Di antara dalil yang menguatkan hak suami adalah sabda Rasulullah 
SAW yang berbunyi, “Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk 
sujud kepada manusia, pasti aku akan memerintahkan perempuan untuk 
sujud kepada suaminya, karena begitu besar hak suami padanya.”284 

Dalam riwayat lain, Ibnu Abi Aufa RA berkata, “Ketika Mu’adz Bin Jabal 
datang dari Syam, ia langsung sujud di hadapan Rasulullah SAW. 
Rasulullah SAW bersabda, “Apa yang kaulakukan ini?” Ia menjawab, 
“Wahai Rasulullah, aku datang ke Syam dan aku melihat mereka sujud di 
hadapan pembesar-pembesar dan uskup-uskup mereka. Maka akupun 
ingin melakukannya di hadapanmu.” Rasulullah SAW pun bersabda, 
“Jangan kaulakukan itu. Sesungguhnya seandainya aku boleh 
memerintahkan sesuatu untuk sujud kepada sesuatu, pasti aku akan 
memerintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Demi Dzat 
yang jiwaku di tanga-Nya, tidak akan sempurna seorang perempuan dalam 
melaksanakan hak Tuhannya hingga ia telah melaksanakan hak 
suaminya.”285 

Hendaknya para istri menyadari bahwa sekalipun ia shalat atau 
melakukan segala perbuatan baik, Allah tidak akan menerima amal itu bila 
suami marah dan murka terhadapnya. Oleh karena itu, ia wajib 
menunaikan hak suaminya selama ia mampu dan bukan pada hal-hal 
maksiat, sebab tidak ada kata taat kepada makhluk dalam hal maksiat 
kepada khaliq. 

Rasululah SAW bersabda, “Ada tiga orang yang shalat mereka tidak 
akan diterima dan kebaikan mereka tidak akan naik ke langit: hamba yang 
melarikan diri hingga ia kembali kepada tuannya, orang yang mabuk 
hingga ia sadar dan perempuan yang suaminya murka kepadanya hingga 
suaminya meridhainya.”286  

Istri yang tidak taat dan membangkang terhadap suami serta merusak 
rumah tangganya, ia telah ditunggu oleh azab dan balasan yang amat 
menyakitkan, sebagai balasan dari tidak menunaikan hak suami dan tidak 

                                                      
283 HR. Tirmidzi (1161), bab: Riwayat tentang hak suami pada istri (3/457). Ia berkata, “Status 

Hadits ini hasan gharib.” HR. Ibnu Majah (1854), Kitab Nikah, bab: Hak suami pada istri, dari hadits 
Ummu Salamah. 

284 HR. Tirmidzi (1159), bab: Riwayat tentang hak suami pada istri (3/456). Abu Isa berkata, “Dari 
jalan ini, hadits Abu Hurairah ini berstatus hadits hasan gharib.” Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini 
dalam Fathul Bâri, Kitab Iman, bab: Pembangkangan terhadap suami (1/69). Hadits Abu Hurairah ini 
ada saksi penguat dari hadits Mu’adz pada riwayat Ahmad (5/227). Hadits ini tidak ada dalam enam 
buku hadits ternama kecuali buku hadits Tirmidzi. 

285 HR. Al Mundziri dalam At Targhîb wa At Tarhîb (3/56). Ia berkata, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi 
secara ringkas dan menurutnya berstatus hasan shahih. 

286 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Puasa sunah perempuan harus dengan izin 
suaminya (9/241)(Fathul Bâri). Maksud “hamba yang melarikan diri” dalam hadits ini adalah hamba 
yang lari dari tuannya bukan karena ketakutan dan pekerjaan yang melebihi batas kewajaran.  
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taat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, “Diperlihatkan kepadaku api 
nereka, maka aku melihat sebagian besar penghuninya adalah kaum 
perempuan.” Para sahabat perempuan bertanya, “Kenapa, wahai Rasul?” 
Beliau menjawab, “Karena mereka banyak mencela dan tidak taat kepada 
suami.”287 

Dalam hadits terdahulu, Rasulullah SAW menyertakan hak suami pada 
istri dengan hak Allah. Maka, bila seorang perempuan tidak menunaikan 
hak suami maka itu merupakan tanda bahwa ia juga telah meremehkan 
hak Allah. 

Kewajiban Istri Menjaga Rumah dan Harta Suami 

Rumah dan harta suami adalah tanggung jawab istri. Ia berhak 
mempergunakannya, dengan catatan masih dalam batas apa yang 
disenangi suami dan disetujuinya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang 
tidak disukai suami di rumah dan pada hartanya. Begitulah Rasulullah SAW 
bersabda pada saat haji wada’: “Hak kalian atas istri kalian adalah bahwa 
istri tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian tidak senangi 
menginjak ranjang kalian (wilayah pribadi-penerj) dan tidak mengizinkan 
orang yang kalian benci masuk ke rumah kalian.”288 

Rasulullah SAW juga bersabda, “Perempuan adalah pemimpin di 
rumah suaminya dan bertanggung jawab untuk menjaganya.”289 Maka, 
kelalaian apa saja yang dilakukan istri dianggap suatu kekurangan dalam 
melaksanakan kewajibannya dan ia akan mendapatkan dosa karenanya. 
Hingga pada sisi kebaikan dan yang ma’ruf sekalipun, ia tetap harus berada 
pada batasan-batasan yang telah digariskan dan diridhai suami.  

Di antara dalil yang menunjukkan hak suami pada istri (kewajiab istri) 
dalam menjaga rumah adalah perintah Allah kepada kaum perempuan 
untuk selalu berada di dalam rumah dan tidak meninggalkannya kecuali 
karena ada keperluan yang mendesak. Allah SWT berfirman, “Dan 
hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias juga 
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu.” (QS. Al 
Ahzâb:33) 

Perempuan boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, pada beberapa 
keadaan berikut: 

1. Ia keluar rumah untuk membantu orang tuanya, jika orang tuanya 
memerlukan bantuannya, sekalipun mereka non muslim. 

                                                      
287 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Haid, bab: Tentang perempuan yang haid tapi tidak puasa 

(1/322)(Fathul Bâri). 
288 HR. Tirmidzi (1163), bab: Riwayat tentang hak istri pada suami (3/458). Abu Isa berkata, 

“Hadits ini statusnya hasan shahih. HR. Ibnu Majah (1851) dan hadits ini mempunyai saksi penguat 
pada riwayat Ahmad (5/72,73). 

289 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Perempuan adalah pemimpin di rumah 
suaminya (9/746)(Fathul Bâri). HR. Muslim (1829) juga Ahmad (2/5,54). 
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2. Ia keluar rumah untuk mengunjungi orang tuanya yang tidak 
memerlukan bantuannya pada setiap hari Jum’at –misalnya-, jika orang 
tuanya tidak bisa datang ke rumahnya. 

3. Ia keluar rumah untuk menunaikan ibadah haji. 

4. Ia keluar rumah untuk masalah agama, jika suaminya tidak bisa 
menjawab masalah agama tersebut.290 

Allah juga membolehkan perempuan untuk tidak shalat berjamaah, 
demi menjaga kehormatan mereka dan menjaga kewajibannya terhadap 
rumah dan suami. Bahkan Allah menjadikan itu lebih baik daripada 
mereka menghadiri shalat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW bersabda, 
“Tempat terdekat kepada Tuhan untuk seorang perempuan adalah jika ia 
berada di dalam rumah suaminya. Shalat seorang perempuan di halaman 
rumahnya lebih baik daripada shalatnya di dalam masjid, shalatnya di 
dalam rumah lebih baik daripada shalatnya di halaman rumah, dan 
shalatnya di kamar tidur lebih baik daripada shalatnya di dalam rumah.”291  

- Di antara hak suami pada istri adalah menjaga hartanya dan tidak 
mempergunakannya kecuali dengan izinnya, hingga pada perkara-perkara 
kebaikan dan ketaatan sekalipun. Seorang istri yang menyia-nyiakan harta 
suaminya sering membuat perpecahan antara mereka dan bisa menjadi 
pemicu pertikaian atau perceraian. Oleh karena itu, tidak boleh seorang 
istri memberikan harta benda suaminya kepada seseorang dari keluarganya 
kecuali bila suaminya mengizinkannya, atau ia yakin bahwa suaminya 
akan mengiziankan hal itu.  

Jika seorang istri menyedekahkan sesuatu dari harta suaminya tanpa 
izinnya maka ia berdosa dan suaminya mendapat pahala karena hartanya 
yang disedekahkan. Rasulullah SAW bersabda, “Seorang istri tidak boleh 
puasa sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya. Tidak boleh 
memberi izin masuk ke rumah kecuali dengan izin suami dan apa saja yang 
disedekahkan tanpa perintah atau izin darinya maka suami mendapatkan 
bagian.”292 

Arti sabda Rasulullah SAW: “Maka suami mendapatkan bagian”, ialah 
istri wajib menggantinya. 

Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa hak suami pada istri 
adalah istri tidak boleh puasa sunah tanpa izin dari suaminya, jika 
suaminya tidak bepergian ke luar kota. Sebab, mungkin suaminya 
memerlukannya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 
perkara puasa, seperti melayaninya, menyiapkan makanan dan lain-lain. 

                                                      
290 Lihat: Al Fiqh ‘Ala Al Madzhab Al Arba’ah, Al Jaziri, hal. 4-159. 
291 HR. Ibnu Hibban dan Abu Daud dari Ibnu Mas’ud, juga diriwayatkan oleh Baihaqi dari Aisyah 

RA. 
292 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Seorang perempuan tidak boleh mengizinkan 

seseorang masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izinnya. (9/242)(Fathul Bâri). HR. Muslim 
(1026).  
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Sedangkan puasa Ramadhan, itu kewajiban terhadap Allah yang 
memang harus didahulukan dari hak suami. Oleh kerana itu tidak perlu 
adanya izin suami. 

Jika suami datang dari bepergian dan saat itu ia sedang puasa maka 
suami boleh menyuruh istrinya untuk membatalkan puasa sunahnya, tanpa 
harus memaksa. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah secara marfu’: “Di antara hak suami pada istrinya adalah bahwa 
istri tidak boleh puasa sunah kecuali dengan izinnya. Jika istri berpuasa 
tanpa izinnya maka puasanya tidak diterima.”293 

Hadits ini menunjukkan larangan puasa sunah seorang istri tanpa izin 
suaminya. Ini pendapat jumhur ulama. An Nawawi berkata, “Seandainya ia 
puasa tanpa izin suaminya maka puasanya sah namun ia berdosa. 
Sedangkan diterima atau tidak itu menjadi keputusan Allah SWT. Yang jelas 
puasanya tidak mendapat pahala.” 

- Di antara hak suami pada istri adalah apa yang dijelaskan oleh 
Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang berbunyi: “Dan tidak boleh 
mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan 
izinnya.” Baik orang yang masuk itu laki-laki atau perempuan, kerabat 
dekat atau orang asing, kecuali bila ia yakin suaminya ridha.  

Menurut mazhab malikiah294, istri boleh memberi izin kepada orang 
tua dan muhrimnya untuk masuk ke rumah tanpa izin suami, dan mereka 
mengomentari hadits di atas bahwa jika dilarang maka itu bertentangan 
dengan perintah silaturrahmi, bahkan menurut mereka perintah itu hanya 
anjuran saja. 

Komentar itu dijawab lagi dengan bahwa silaturrahmi itu dianjurkan 
jika yang menyambung silaturrahmi itu memiliki rumah dan 
bersilaturrahmi di rumah suami tidak boleh dilakukan tanpa izin dari 
suami. Jika ia tidak berhak menyambung silaturrahmi dengan harta suami 
tanpa izinnya maka ia juga tidak berhak mengizinkan seseorang dari 
mereka untuk masuk ke dalam rumah tanpa izinnya. 

Rahasia di balik ketentuan ini adalah bahwa istri yang mengizinkan 
seseorang yang tidak disukai suami untuk masuk ke dalam rumah dapat 
menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan. Dua hal ini termasuk sebab 
pemicu pertikaian dan pertengkaran antara suami istri. 

- Di antara hak suami pada istri adalah membantunya dalam kebaikan 
dan tidak mendorongnya untuk melakukan apa yang tidak sanggup ia 
lakukan. Istri tidak boleh menuntut suami dengan sesuatu yang tidak bisa 
diwujudkannya dan tidak boleh memaksanya untuk memberikan apa yang 
tidak ada padanya, sebab itu akan memaksanya untuk masuk ke jalan yang 
batil dan mendorongnya untuk melalukan yang haram. Maka suaminya 
celaka dan istri pun akan celaka. 

                                                      
293 HR. Bukhari, Kitab Nikah, bab: Seorang istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke 

rumah tanpa izin dari suaminya. (9/242)(Fathul Bâri) dan Muslim (1026). 
294 Lihat: Taujîhât Min As Sunnah, DR. Muhammad Rasyad Khalifah. 
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Oleh karena itu, di antara perilaku istri para ulama salaf, bila suami 
keluar dari rumah, istrinya selalu berpesan, “Jangan kamu melakukan 
pekerjaan yang haram. Kami bisa menahan lapar tapi kami tidak bisa 
menahan panasnya api neraka.”295  

Istri yang berakal dan salehah adalah istri yang bisa menghargai 
keadaan materi suaminya dan ia tetap menjamin kehidupan mulia, 
baginya, suaminya dan bagi keluarganya. 

- Di antara hak suami pada istri adalah menjaga kehormatan suami dan 
perasaanya dengan menjaga matanya, telinganya dan perasaanya. Jangan 
sampai suami melihat di dalam rumah kecuali yang ia sukai dan jangan 
sampai suami mendengar dari istri kecuali yang ia senangi. Sesungguhnya 
suami itu mengharapkan ketenangan di dalam rumahnya sendiri. Di jalan 
atau di tempat kerja, sudah banyak hal-hal yang membuat telinganya dan 
matanya sakit, juga menyakiti persaaannya. Nah, jika di rumah sendiri ia 
tidak menemukan istri yang bersih dan selalu berhias diri, murah senyum 
lagi manis, serta cinta kasih, di mana lagi ia akan mencari semua itu?! 

Orang yang paling rugi di masyarakat –Allah yang lebih tahu- adalah 
orang yang merasa tidak nyaman di dalam keluarganya sendiri. 

Asma’ Binti Kharijah Al Fazariah berkata kepada anaknya yang baru 
saja melangsungkan pernikahan, “Hai anakku, sesungguhnya kamu baru 
saja keluar dari kehidupan yang dalam kehidupan itu kamu tumbuh besar 
dan sekarang kamu berada di atas ranjang yang belum pernah kaurasakan 
bersama seseorang yang belum akrab kaukenal. Maka, jadilah kamu 
untuknya seperti bumi niscaya ia akan menjadi seperti langit untukmu. 
Jadilah kamu untuknya seperti hambaran niscaya ia akan menjadi seperti 
tiang untukmu. Jadilah kamu untuknya seperti budak niscaya ia akan 
menjadi seperti hamba untukmu. Jangan pernah kamu meminta dengan 
memelas kepadanya sebab ia akan membencimu dan jangan pernah kamu 
menjauhinya sebab ia akan melupakanmu. Jika ia mendekatimu maka 
mendekatlah kepadanya dan jika ia menjauh maka menjauhlah darinya. 
Pelihara hidung, pendengaran dan matanya. Jangan sampai ia mencium 
sesuatu darimu kecuali yang berbau harum, jangan sampai ia mendengar 
kecuali yang baik dan jangan sampai ia memandang kecuali yang bagus.” 

- Di antara hak suami pada istrinya adalah memelihara agamanya dan 
kehormatannya, yakni dengan tidak menampakkan aurat kepada orang 
asing (bukan muhrim) di dalam atau di luar rumah, tidak menebarkan 
rahasia suami dan apa yang terjadi antaranya dan suaminya yang harus 
dirahasiakan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya manusia yang paling jahat di sisi Allah pada hari kiamat 
nanti adalah seorang laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan 
istrinya lalu ia menebarkannya.”296 Dalam riwayat lain: “Kemudian salah 
seorang dari suami istri itu menebarkan rahasia mereka.” 

                                                      
295 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, Al Ghazali, juz 2. 
296 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Haram menebarkan rahasia istri (8/10)(An 

Nawawi). HR. Abu Daud, Kitab Adab (4/267-268) dan Ahmad dalam Musnad-nya (3/69). 
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- Di antara hak suami pada istri adalah tidak menampakkan 
perhiasannya kecuali kepada suami dan muhrimnya dan tidak berdua-
duaan dengan orang asing (bukan muhrim) sekalipun saudara kandung 
suami. Allah SWT berfirman, “Wanita yang saleh ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka).” (QS. An Nisâ’:34) 

Istri yang saleh itu adalah yang taat kepada Allah dan melaksanakan 
hak-hak suami, memelihara diri dan harta saat suami tidak ada. 

Istri yang saleh adalah istri yang suka beribadah kepada Allah, 
membantu suami menerapkan Islam pada dirinya dan pada keluarganya, 
memperhatikan suami dalam kehidupan pribadi dan sosial. Ia juga tidak 
pernah mengganggu pekerjaan atau waktu santai suami di dalam rumah 
dan tidak pernah mengganggu shalatnya. Sebab bila suami merasa 
terganggu dan tidak merasa betah di rumah, terkadang ia akan mencari 
ketenangan dan kedamaian di luar rumah. 

- Di antara hak suami pada istri adalah mengatur rumah tangga dan 
rajin bekerja agar kesehatannya tetap terjaga dan kekuatannya tetap 
terpelihara., sebab bekerja dapat menjauhkan pelakunya dari penyakit. Hal 
itu bisa ia lakukan dengan melayani suami dan menunaikan keinginannya. 
Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke 
ranjang namun istri itu tidak mau datang, nicaya para malaikat 
mengutuknya hingga datang waktu pagi.”297 

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku 
di tangan-Nya, tidak ada seorang suami yang mengajak istrinya ke 
ranjangnya dan istri itu menolak, kecuali malaikat yang ada di langit 
murka terhadap istri tersebut hingga suaminya ridha dengannya.” 

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW ingin menguatkan hubungan suami 
istri dan memperkuat unsur-unsur pengingat dalam keluarga. Beliau 
memperingatkan sebuah kewajiban suami istri yang paling utama dan 
memperingatkan istri agar tidak membantah suaminya pada kewajiban 
yang diwajibkan atasnya, agar ia tidak mendapat murka Allah dan kutukan 
para malaikat karena telah mengecewakan suaminya. 

Rasulullah SAW juga pernah bersabda, “Jika seorang laki-laki mengajak 
istrinya maka hendaklah istri itu memperkenankannya, sekalipun sedang 
sibuk di dapur.”298 

Dari hadits ini, jelas bagi kita bahwa hak suami itu lebih diutamakan 
dan wajib dilakukan, di samping wajib memberi kebahagiaan kepada suami 
juga menghilangkan kekecewaan darinya.  

                                                      
297 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Bila istri tidak mau diajak dan meninggalkan 

ranjang suaminya (9/241)(Fathul Bâri) dan Muslim, Kitab Nikah, bab: Haram bagi istri menolak ajakan 
suaminya (8/10)(An Nawawi). 

298 HR. Tirmidzi (1160), bab: Riwayat tentang hak suami pada istri (3/456). Para penyusun buku 
hadits ternama tidak meriwayatkan hadits ini selain Tirmidzi, dan menurutnya status hadits ini hasan 
gharib. Ibnu Hibban men-shahih-kan hadits ini (1295) dan ia mempunyai saksi penguat dari hadits 
Zaid Bin Arqam pada riwayat Bazzar. 
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- Di antara hak suami pada istri adalah menjaga penglihatan dan 
pendengaran suami. Seorang ibu pernah berpesan kepada anaknya ketika 
hari pernikahannya. Sang ibu berkata, “Hai anakku, jangan lupa 
membersikan badan, sebab kebersihan badan dapat memancarkan cahaya 
di wajahmu, dapat membuat suami tetap cinta kepadamu, menjauhkanmu 
dari penyakit dan menguatkan tubuhmu untuk bekerja. Perempuan yang 
kotor tidak disenangi oleh semua tabiat dan dijauhi oleh mata dan 
pendengaran. Jika kamu menemui suamimu maka temuilah ia dengan 
penuh rasa bahagia dan dengan wajah berseri-seri, sebab cinta itu ibarat 
tubuh dan ruhnya adalah senyuman di wajah.”299 

Jangan sekali-kali menghina apa yang diberikan suami, baik berupa 
makanan, minuman, pakaian dan lain-lain, namun hendaklah ia berterima 
kasih dan mensyukurinya serta mendoakannya agar mendapat ganti atau 
rezeki yang lebih banyak lagi. Tidak diragukan lagi, itu pasti membuat 
suami senang dan pasti menambah cinta suami. 

Pelayanan istri di dalam rumah adalah sebuah 
kewajiban. Istri yang bekerja merupakan bukti 
yang amat jelas akan sikap saling tolong 
menolong antara individu keluarga. Seperti 
halnya istri-istri ulama salaf terdahulu yang 
selalu membantu suaminya dalam perkara dunia 
dan akhirat. Asma’ Binti Abu Bakar RA pernah 
berkata, “Aku dinikahi oleh Zubair dan saat itu 
ia tidak mempunyai apa-apa, tidak punya harta, 
hamba atau sesuatu apapun kecuali unta dan 
kudanya. Aku yang menimba air untuknya dan 
memberi makan minum kudanya. Aku yang membuat 
adonan roti padahal aku tidak pandai membaut 
roti, sementara tetanggaku pandai membuat roti. 
Mereka perempuan-perempuan yang jujur. Aku juga 
yang menanam bibit di ladang Zubair dan 
membawanya di atas kepalaku. Pada suatu hari, 
saat aku membawa bibit di atas kepalaku, aku 
bertemu dengan Rasulullah SAW bersama beberapa 
orang sahabat beliau dari kaum Anshar. Beliau 
memanggilku dan berkata, ‘Akh..akh..(kata-kata 
untuk menyuruh unta duduk-penerj)’, agar aku 
dapat naik di belakangnya. Namun aku malu 
berjalan bersama para laki-laki dan aku 
teringat kecemburuan Zubair yang cukup besar. 

                                                      
299 Lihat: Rahmatul Islam Li An Nisâ’, Syaikh Muhammad Al Hamid. 
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Rasulullah SAW mengerti dengan rasa maluku, 
maka beliau pun pergi. 

Setelah aku bertemu dengan Zubair, aku menceritakan kejadian itu: 
“Tadi, saat membawa bibit di atas kepalaku, aku bertemu dengan 
Rasulullah SAW bersama beberapa sahabatnya dari kaum Anshar. Beliau 
menundukkan untanya agar aku dapat naik ke atas untanya, namun aku 
malu dan aku teringat kecemburuanmu.” Zubair berkata, ‘Demi Allah, 
kamu membawa bibit di atas kepalamu lebih menyiksaku daripada kamu 
naik bersama Rasulullah SAW.’ Asma’ berkata, “Hingga pada suatu hari, 
Abu Bakar mengirimkan seorang pelayan untuk kami. Dengan demikian, 
aku tidak lagi mengurus kuda. Seakan-akan ia telah memerdekakanku.”300 

Berdasarkan kisah di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa istri 
seharusnya melakukan dan menyediakan semua yang diperlukan oleh 
suaminya. Kisah ini juga menunjukkan keistimewaan Asma’ dan Zubair RA. 

Tidak hanya Asma’ saja yang bisa kita jadikan tauladan, namun tersebut 
pula pemimpin kaum perempuan seluruh dunia, Fathimah Binti Rasulullah 
SAW. Kita dapat meneladaninya dari kesusahan yang dialaminya dan 
keletihannya dalam menunaikan hak suami. Itu dapat kita ketahui saat ia 
mengadu kepada Rasulullah SAW tentang apa yang terjadi pada telapak 
tangannya akibat putaran gandum yang sering diputarnya saat ia ingin 
meminta seorang pelayan kepada bapaknya. Namun Rasulullah SAW 
memberikan apa yang lebih baik dari permintaannya itu, yaitu zikir kepada 
Allah SWT. 

Dalam Shahîhain disebutkan bahwa Fathimah RA datang menemui 
Rasulullah SAW. Ia mengadukan telapak tangannya yang lecet karena 
sering memutar alat giling gandung dan ia ingin meminta kepada beliau 
seorang pelayan. Namun Fathimah tidak mendapati Rasulullah SAW di 
rumah dan ia hanya bisa meninggalkan pesan. Ketika Rasulullah SAW 
datang dan diberitahukan kepadanya tentang kedatangan Fathimah RA, -Ali 
berkata- beliau datang menemui kami pada saat kami sedang berbaring di 
tempat tidur. Kami segera ingin bangkit namun beliau bersabda, ‘Tetaplah 
di tempat kalian.’ Lalu beliau mendekati kami dan duduk di antara kami, 
hingga aku dapat merasakan dinginnya tumit beliau di perutku. Beliau 
bersabda, ‘Maukah kalian kuberi tahu apa yang lebih baik dari apa yang 
kalian minta? Jika kalian sudah berbaring di tempat tidur kalian maka 
bertasbihlah tigapuluh tiga kali, bertahmidlah tigapuluh tiga kali dan 
bertakbirlah tigapuluh tiga kali. Sesungguhnya itu lebih baik dari seorang 
pelayan.” Ali berkata, “Sejak saat itu, aku tidak pernah meninggalkan 
amalan tersebut.”301 

                                                      
300 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Cemburu (9/265) dan Ahmad dalam 

Musnad-nya (6/347). 
301 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Keutamaan Nabi SAW, bab: Biografi Ali Bin Abi Thalib 

(7/59), Kitab Jihad dan Kitab Nafkah, bab: Pekerjaan istri di rumah suaminya, dan bab: Pelayanan istri, 
juga dalam Kitab Doa, bab: Takbir dan tasbih saat hendak tidur. HR. Muslim (2727) dalam Zikir dan 
Doa, bab: Tasbih di awal siang dan ketika hendak tidur. 
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Dari hadits ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sudah menjadi 
sebuah tradisi, istri melayani dan mengurus urusan dalam rumah. 
Sedangkan pernyataan mereka bahwa pelayanan yang dilakukan oleh 
Fathimah dan Asma’ RA adalah hanya sebagai bantuan atau perbuatan baik 
saja, ditolak dengan bahwa Fathimah mengadu kepada bapaknya atas apa 
yang dialaminya karena melayani suami dan Rasulullah SAW tidak berkata 
kepada Ali: “Fathimah tidak wajib melayani”, akan tetapi melayani itu 
memang sebuah keharusan baginya. Ketika Rasulullah SAW melihat Asma’ 
dan bibit di atas kepalanya, beliau tidak berkata kepada Zubair: “Istrimu 
tidak wajib melakukan itu dan ini termasuk perlakukan zalim terhadap 
istri”, akan tetapi beliau tidak memberikan kometar apa-apa atas pelayanan 
istri tersebut, bahkan beliau mempersilakan para sahabat untuk meminta 
pelayanan dari istri-istri mereka, padahal beliau tahu bahwa ada di antara 
istri-istri mereka itu yang senang dan yang tidak senang.  

Tidak benar adanya perbedaan antara perempuan mulia atau 
perempuan biasa, kaya atau miskin. Sebab Fathimah yang merupakan 
perempuan paling mulia di seluruh dunia, juga melayani suaminya hingga 
ia sempat mengadukan kesusahan yang dialaminya namun orang tuanya 
tidak bisa meluluskan permintaannya. 

Dalam riwayat lain: “Takutlah kepada Allah, hai Fathimah, tunaikanlah 
kewajiban terhadap Tuhanmu dan bekerjalah untuk kelurgamu. Letakkan 
sendiri ini dan angkat sendiri itu, serta lakukan apa yang biasanya 
dilakukan oleh seorang pelayan. Bila kamu hendak tidur maka bertasbihlah 
(sucikanlah Allah) tigapuluh tiga kali, bertahmidlah (pujilah Allah) 
tigapuluh tiga kali dan bertakbirlah (besarkanlah Allah) tigapuluh empat 
kali, hingga jumlah keseluruhannya menjadi seratus. Sesungguhnya 
amalan itu lebih baik untukmu daripada seorang pelayan.”302 

Ibnu Taimiyah berkata, “Hadist ini juga menyatakan bahwa siapa yang 
menekuni zikir saat hendak tidur, niscaya ia tidak akan merasakan 
keletihan, sebab Fathimah mengadukan keletihannya karena bekerja, maka 
Rasulullah SAW menyarankannya untuk mengamalkan amalan tersebut.”  

Dalam Fawâid Al Adzkâr, Imam An Nawawi menyebutkan bahwa di 
antara fadhilat atau faidah zikir adalah dapat menyegarkan badan, 
menguatkan tubuh dan memperbanyak pahala. 

Hadits di atas juga menjelaskan kepada kita tentang apa yang dialami 
oleh para ulama salaf terdahulu, berupa kerasnya kehidupan, tidak punya 
dan keadaan yang memprihatinkan serta Allah menjauhkan mereka dari 
dunia padahal mereka bisa saja mendapatkannya, demi menjaga mereka 
dari akibat buruk dunia. Itulah jalan hidup sebagian besar para nabi juga 
para kekasih Allah. 

Al Qurthubi berkata, “Rasulullah SAW menyarankan Fathimah untuk 
selalu berzikir karena beliau menginginkan untuk anak beliau apa yang 

                                                      
302 Lihat: Kasyful Ghummah, Asy Sya’rani (2/49). 
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beliau inginkan untuk diri beliau sendiri, berupa hidup apa adanya dan 
selalu bersabar demi mendapatkan pahala yang besar.” 

Iyadh berkata, “Secara lahir, beliau ingin memberitahukan kepada 
Fathimah bahwa amal untuk akhirat lebih utama daripada urusan-urusan 
dunia. Beliau menyarankan zikir itu karena beliau tidak bisa memberikan 
seorang pelayan. Beliau mengganti pelayan dengan zikir yang akan 
membuahkan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka minta.”303 

- Di antara hak suami pada istri adalah istri harus mendidik anak-
anaknya dengan baik, dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan 
kelembutan. Istri tidak boleh marah kepada anak di hadapan suami, tidak 
mendoakan celaka dan tidak mencela mereka, atau memukul mereka. 
Sebab semua itu bisa menyakiti perasaannya, bahkan bisa saja Allah 
mengabulkan doa itu maka jadilah musibah yang amat besar. 

Hendaknya istri mendidik anak-anak untuk selalu bersuci, bersih, 
menjaga diri dan sikap, berani dalam kebenaran dan kebaikan, tidak tamak 
dan berpoya-poya, agar mereka hidup menjadi seorang muslim sejati. 
Hidup dengan Islam dan untuk Islam. Dengan anak-anak seperti itu, Allah 
akan memperbanyak kebaikan dalam masyarakat dan dengan generasi 
seperti itulah Rasulullah SAW merasa bangga dan berbangga diri di hari 
kiamat nanti. 

Jangan sekali-kali istri beranggapan bahwa mengurus rumah tangga, 
melayani suami dan anak-anak akan menghabiskan waktunya untuk 
melakukan ibadah atau ketaatan lainnya, shalat Jum’at dan shalat 
berjamaah di masjid seperti yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki, akan 
tetapi semua yang dilakukannya sama pahalanya dengan semua itu, bahkan 
lebih lagi. Sebab, istri bekerja di rumah itu adalah ibadah. Ini sesuai dengan 
riwayat dalam shahih Muslim dari Asma’ Binti Yazid Al Anshariah304, 
bahwa ia pernah datang menemui Rasulullah SAW saat beliau berada 
bersama beberapa sabahat. Ia berkata, “Demi bapak dan ibuku, wahai 
Rasulullah, aku adalah utusan para kaum perempuan. Sesungguhnya Allah 
telah mengutus engkau kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan 
seluruhnya. Kami beriman kepada engkau dan dengan Tuhan engkau. 
Sesungguhnya kami kaum perempuan merasa tertawan dan tidak bisa 
bergerak bebas. Hanya sebagai penunggu rumah kaum laki-laki dan 
mengandung anak-anak mereka, sedangkan kalian kaum laki-laki, 
mempunyai kelebihan dari kami dengan shalah Jum’at, shalat berjamaah, 
mengunjungi orang sakit, menghadiri jenazah, haji dan lebih-lebih lagi 

                                                      
303 Lihat: Fathul Bâri, Ibnu Hajar (11/104). 
304 Ia adalah Ummu Salamah, Asma’ Binti Yazid Bin Sakan Al Anshariah. Ia seorang orator 

perempuan Arab dan sering menjadi juru bicara atau utusan kaum perempuan kepada Rasulullah SAW. 
Ia juga termasuk perempuan yang membaiat Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Madinah. Ia 
menerima banyak ilmu dari Rasulullah SAW dan banyak para tabi’in yang belajar darinya. Ia termasuk 
orang yang pandai dalam berbicara dan orang yang paling berani dalam menuturkan kebenaran, 
hingga ia diberi gelar sebagai orator perempuan Arab. Ia hidup setelah Rasulullah SAW meninggal 
selama setahun. Ia juga sempat mengikuti perang Yarmuk, memberikan minuman kepada prajurit dan 
mengobati yang terluka. Ketika para tentara kaum muslimin terdesak, ia mengambil tongkat kemahnya 
dan terjun ke medan pertempuran. Dengan tongkat itu, ia dapat melumpuhkan sembilan prajurit 
Romawi. (Lihat: Al Ishâbah). 
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jihad di jalan Allah SWT. Bila kalian pergi menunaikan ibadah haji, 
berumrah atau berjihad, kami yang menjaga harta kalian, kami yang 
membuat pakaian untuk kalian dan kami juga yang mendidik anak-anak 
kalian. Nah apakah kami juga bisa mendapatkan pahala dan kebaikan 
seperti kalian?”  

Mendengar pernyataan itu, Rasulullah SAW menghadap ke arah para 
sabahat dan bersabda, “Apakah kalian pernah mendengar seorang 
perempuan bertanya tentang perkara agamanya yang lebih baik dari 
perempuan ini?!” 

Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak pernah 
menyangka ada seorang perempuan yang bertanya sedemikian rupa.” Lalu 
Rasulullah SAW menghadap ke arah Asma’ Binti Yazid Al Anshariah dan 
bersabda, “Pahami dan beritahukan kepada kaum perempuan lainnya 
bahwa istri yang baik dalam melayani dan mengharapkan ridha suaminya 
juga selalu menuruti kehendaknya, sama seperti mendapatkan pahala 
semua yang kausebutkan tadi.” Asma’ Binti Yazid pun pulang sambil 
bertahlil, hingga ia sampai kepada teman-temannya (kaum perempuan) 
dan ia pun memaparkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka 
dengan serta-merta mereka gembira dan beriman.”305 

Al Ashma’i berkata, “Di sebuah desa, aku pernah melihat seorang 
perempuan berpakaian merah dan mewah sedangkan tangannya 
memegang tasbih. Aku berkata, “Sungguh tidak cocok pakaianmu dengan 
tasbih yang ada di tanganmu.” Maka perempuan itu menjawab, “Allah 
mempunyai hak padaku yang tidak boleh kuabaikan tapi aku juga punya 
kewajiban untuk menghibur juga membuat santai.” Baru aku tahu bahwa 
ternyata ia seorang perempuan salehah yang berhias diri untuk 
suaminya.”306 

- Di antara hak suami pada istri bahwa istri harus berbakti kepada 
keluarga suaminya, yakni mertua dan saudara ipar, sebab wajib atas istri 
untuk mengutamakan ridha Allah daripada kesenangannya sendiri dan 
mengutamakan kesenangan atau ridha suami daripada kesenangannya 
sendiri. 

Jika istri tinggal bersama mertuanya atau orang tua suaminya, maka ia 
wajib berbakti kepada mereka dan memuliakan mereka, serta berterima 
kasih kepada mereka yang telah merestui anaknya sebagai suaminya, juga 
mentaati mereka. Sebab taat istri kepada mertua itu adalah wajib. 

Adapun yang sering dikisahkan tentang perselisihan yang pasti terjadi 
antara mertua dan istri anak, sebenarnya itu perkara yang dibesar-
besarkan. Perselisihan dalam keluarga itu hal biasa. Tetapi ketika adab 
Islam diterapkan oleh setiap indiviu dalam keluarga dan setiap orang dalam 
keluarga tahu hak dan kewajibannya maka kehidupan pasti akan berjalan 
dengan tenang dan bahagia. 

                                                      
305 HR. Muslim. 
306 Lihat: Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, juz 2. 
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- Di antara hak suami pada istri adalah apa yang harus dilakukannya 
setelah ia bercerai dengan suaminya, atau setelah suaminya meninggal 
dunia. Di sini, Allah SWT telah mewajibkan kepada istri untuk beriddah 
dan suami tetap wajib memberi nafkah dan tempat tinggal selama 
iddahnya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al 
Qur’an yang berbunyi: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu 
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta  
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka 
dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali 
mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” (QS. Ath Thalâq:1)  

Firman Allah SWT: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu 
sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin.” (QS. Ath Thalâq:6) 

Begitu juga bila perpisahan itu terjadi karena suaminya meninggal 
dunia, istri tidak boleh meninggalkan rumah dan pindah ke rumah orang 
tuanya, serta tidak boleh keluar rumah kecuali terpaksa. 

Iddah itu berbeda-beda. Bagi istri yang hamil, masa iddahnya adalah 
sampai ia melahirkan, baik perpisahannya karena ditalak atau karena 
suaminya meninggal dunia. Allah SWT berfirman, “Dan perempuan-
perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 
melahirkan kandungannya.” (QS. Ath Thalâq:4) 

Jika istri yang ditalak itu tidak hamil, maka masa iddahnya selama tiga 
kali haid. Allah SWT berfirman, “Wanita-wanita yang ditalak handaklah 
menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (haid dan suci).” (QS. Al 
Baqarah:228) 

Jika istri yang ditalak itu sudah tua dan tidak bisa lagi haid atau masih 
sangat muda dan belum pernah haid maka masa iddahnya seperti yang 
difirmankan oleh Allah SWT dalam Al Qur’an: “Dan perempuan-
perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-
perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka masa 
iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan 
yang belum haid.” (QS. Ath Thalâq:4) 

Jika istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak dalam keadaan 
hamil maka masa iddahnya seperti yang difirmankan oleh Allah SWT 
dalam Al Qur’an: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 
dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan 
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al Baqarah:234) 

Dalam masa iddahnya ini, istri tersebut tidak boleh menggunakan 
wangi-wangian, memakai pakaian yang berwarna dan tidak boleh 
menampakkan perhiasan. Dalam sebuah riwayat, Zainad Binti Abi Salamah 
RA berkata, “Aku datang menemui Ummu Habibah istri Rasulullah SAW 
ketika bapaknya Abu Sufyan Bin Harb meninggal dunia. Ketika itu, ia minta 
diambilkan minyak wangi yang berwarna kuning lalu minyak wangi itu 
dioleskan oleh seorang jariah (perempuan muda). Ia juga mengoleskan 
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minyak wangi itu ke pelipisnya. Kemudian ia berkata, “Demi Allah, 
sebenarnya aku tidak memerlukan wangi-wangian, akan tetapi aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh bagi seorang 
perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berduka atas 
kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, 
maka ia harus berduka selama empat bulan sepuluh hari.”307 

Istri yang ditinggal mati suaminya wajib berduka atas kematian 
suaminya itu selama jangka waktu di atas, sementara ia tidak boleh 
berduka atas kematian mayit lain sekalipun bapaknya sendiri lebih dari tiga 
hari. Di masa iddah yang cukup panjang itu, istri tidak boleh menyatakan 
ingin menikah kembali sekalipun hanya dengan sindiran.  

Allah SWT berfirman, “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang 
wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan 
(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 
kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 
mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 
mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah 
kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 
iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada 
dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya.” (QS. Al Baqarah:235) 

Kehidupan berumah tangga itu berlandaskan pada beberapa kewajiban 
dan tanggung jawab dan suami adalah orang pertama yang bertanggung 
jawab terhadap keluarga. Maka wajar bila harus mentaati suami pada apa 
yang menurutnya dapat membawa manfaat dan maslahat bagi keluarga 
juga dapat melanggengkan hidup berumah tangga, sebagaimana wajib 
mentaati kepala sekolah di sekolah dan direktur di kontor. 

Ketaatan seorang istri kepada suaminya dapat menciptakan keluarga 
yang ideal dan menjadi panutan. Dari keluarga itu, akan lahir anak-anak 
yang taat kepada orang tua karena mereka melihat tauladan dan contoh 
dalam kebaktian ibunya kepada bapaknya dan kebaikan bapaknya kepada 
ibunya. 

Sikap ibu yang durhaka terhadap suaminya sering menimbulkan akibat 
yang tidak baik pada anak-anak, menimbulkan sikap tidak betah dan tidak 
tenang, dan mungkin mendorong anak-anak untuk tidak menghormati 
orang tua, karena mereka sering melihat pertengkaran, perselisihan dan 
pembangkangan pada orang tua mereka. 

Tidak diragukan lagi bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya 
dapat memelihara kehidupan berumah tangga dan dapat memelihara hati 
suami agar terus mencintai, memuliakan, menjaga perasaan dan 
memberikan apa yang diinginkannya. 

                                                      
307 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Jenazah, bab: Berduka seorang istri atas bukan suaminya 

(3/113)(9/427)(Fathul Bâri), Muslim (1486,1487) dan Nasa’i (6/201). 
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2. Hak Istri Pada Suami 

Hak ini terbagi kepada hak-hak materi dan hak-hak moral: 

Hak-hak Materi 

A. Memberikan mas kawin yang sudah disepakati pada saat menikah, 
sebelum atau sesudah berhubungan intim. Oleh karena itu, istri berhak 
tidak menyerahkan dirinya kepada suami hingga mas kawin itu diserahkan 
kepadanya dan sikap itu tidak termasuk maksiat atau durhaka kepada 
suami. Allah SWT berfirman, “Berikanlah kepada mereka mas kawinnya 
(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.” (QS. An Nisâ’:24) 

B. Memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan materi 
suami. Nafkah itu berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. 
Nafkah itu juga harus halal, tidak ada dosa di dalamnya atau syubhat.  

Sebagaimana suami berpakaian bagus, makan makanan yang enak dan 
bergizi, minum minuman yang halal lagi enak, maka istri juga berhak 
mendapatkan semua itu, sebab istri adalah teman hidupnya dan ibu dari 
anak-anaknya. Tidak pantas seorang suami bersenang-senang tapi ia bakhil 
terhadap istrinya sendiri! 

Suami juga tidak boleh memukul wajah istrinya, mencelanya atau 
meninggalkannya kecuali di ranjang dan tidak boleh bersikap diam (tidak 
mau bicara kepada istri). 

Hakim Bin Mu’awiyah berkata, “Bapaknya pernah bertanya kepada 
Rasulullah SAW, ‘Apa hak istri pada suaminya (kewajiban suami-penerj), 
wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab, “Memberi makan istri bila 
ia makan, memberinya pakaian bila ia berpakaian, tidak memukul di 
wajah, tidak mencela dan tidak meninggalkannya kecuali di dalam 
rumah.”308 

Rasulullah SAW bersabda, “Ketahuilah, hak istri pada kalian bahwa 
kalian memberikan pakaian dan makanan yang bagus kepada mereka.”309 

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda saat menyebut tentang 
hak istri, “Kewajiban kalian memberi makan dan pakaian kepada istri 
dengan cara baik.”310 

Rasulullah SAW juga bersabda, “Cukup bagi seseorang sebagai dosa 
bahwa ia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggungannya.”311 

                                                      
308 HR. Abu Daud, Kitab Nikah, bab: Hak istri pada suaminya (2/244-245), Ibnu Majah, Kitab 

Nikah, bab: Hak istri pada suami (1/593-594) dan Ahmad dalam Musnad-nya (4/447)(5/503). 
309 HR. Tirmidzi (1163), bab: Riwayat tentang hak istri pada suaminya (3/458). Ia berkata, “Status 

hadits ini hasan shahih.” HR. Ibnu Majah (1851), Kitab Nikah, bab: Hak istri pada suami. Hadits ini 
mempunyai saksi penguat pada riwayat Ahmad (5/72,73). 

310 HR. Abu Daud, Kitab Manasik, bab: Sifat haji Rasulullah SAW (2/182-186). HR. Ibnu Majah, 
Kitab Manasik, bab: Haji Rasulullah SAW (2/1022-1027). HR. Ahmad dalam Musnad-nya (5/73). 

311 HR. Abu Daud, Kitab Zakat, bab: Tentang silaturrahmi (2/132) dan Ahmad dalam Musnad-nya 
(2/160,193,195). 
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Hadits ini menunjukkan kewajiban memberi nafkah, sebab seseorang tidak 
berdosa kecuali karena tidak memberi nafkah wajib.  

Sikap menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggungannya ini 
merupakan perbuatan dosa besar, di mana diungkapkan sebagai dosa yang 
cukup untuk membinasakan pelakunya tanpa harus dengan dosa yang lain.  

Orang yang menjadi tangungannya adalah mereka yang wajib 
mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anak-anaknya. 

Rasulullah SAW bersabda, “Bila seseorang memberi nafkah kepada 
keluarganya maka nafkah itu bernilai sedekah.”312 Rasulullah SAW juga 
bersabda, “Satu dinar yang ia sumbangkan di jalan Allah, satu dinah yang 
ia gunakan untuk memerdekakan budak dan satu dinar yang ia sedekahkan 
untuk orang muskin, lebih besar pahala satu dinar yang ia nafkahkan 
kepada keluarganya.”313  

Hak-hak Moral 

A. Menggauli istri dengan cara yang patut. Allah SWT berfirman, 
“Bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An Nisâ’:19)  

Kalimat singkat ini mengandung begitu banyak perilaku yang baik dan 
sikap yang mulia. 

- Bergaul dengan cara yang patut, yakni suami harus mencintainya, 
memanggilnya dengan nama atau panggilan yang paling disukainya dan 
memuliakannya dengan sesuatu yang ia senangi. Rasulullah SAW bersabda, 
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang bersikap baik terhadap keluarganya 
(istri) dan aku adalah orang yang paling bersikap baik terhadap 
keluargaku. Tidak ada yang memuliakan istri kecuali orang mulia dan tidak 
ada yang menghinakannya kecuali orang yang hina.”314 

- Di antara sikap menggauli istri dengan cara yang patut adalah 
memuliakannya pada keluarganya sendiri, yakni dengan memuji keluarga 
istri di hadapannya dan saling kunjung-mengunjungi serta mengundang 
mereka dalam setiap kesempatan. 

- Di antaranya juga, bersikap santun terhadap istri saat ia marah dan 
sabar menghadapinya bila ia berbuat hal-hal bodoh, sebab perasaan istri 
lebih tajam dari perasaan suami.  

Penguruh apa yang dilihat dan apa yang didengar terhadap istri lebih 
besar daripada pengaruhnya terhadap suami dan kesabaran istri terhadap 
apa yang tidak ia sukai lebih sedikit daripada kesabaran suami. 

                                                      
312 HR. Bukhari. 
313 HR. Muslim. 
314 HR. Tirmidzi, Kitab Biografi, bab: Keutamaan istri-istri Rasulullah SAW. Ia berkata, “Status 

hadits ini adalah hasan shahih (3892). HR. Ad Darami, Kitab Nikah, bab: Menggauli istri dengan baik 
(2/159). HR. Ibnu Hibban (1312), Kitab Nikah, bab: Menggauli istri, dari Aisyah RA. Riwayat ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Kitab Nikah, bab: Menggauli istri dengan baik, dari Ibnu Abbas RA 
(1977) dan sanadnya hasan. 
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- Di antara sikap menggauli istri dengan baik adalah mendengarkan 
pembicaraannya, menghormati pendapatnya dan mengambil usulnya bila 
memang usulannya itu baik. Rasulullah SAW pernah menerima saran dari 
Ummu Salamah pada peristiwa Hudaibiah, dan saran itu menjadi 
penyelamat bagi kaum muslimin dari dosa dan dari sanksi karena 
menyalahi Rasulullah SAW.  

Di masa akhir hayat Rasulullah SAW, beliau juga berpesan dengan 
suara yang sudah hampir tak terdengar, “Dirikan shalat, dirikan shalat dan 
jaga budak yang kalian miliki. Jangan kalian bebani mereka dengan sesuatu 
yang di luar kemampuan mereka. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada 
Allah pada kaum perempuan (istri) sebab mereka adalah tawanan di 
tangan kalian yang kalian ambil sebagai amanah dari Allah dan kalian 
halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.”315 

Di sini, Rasulullah SAW menyerupakan istri yang berada di bawah 
kekuasaan laki-laki dengan “tawanan”. Persamaannya adalah karena 
adanya ketaatan dan ketundukan. Sebagaimana tawanan harus tunduk 
terhadap orang yang menawannya, begitu juga istri wajib taat kepada 
suaminya. 

Rasulullah SAW juga berpesan agar bersikap baik terhadap kaum 
perempuan yang dalam hal ini adalah istri. Beliau bersabda, “Aku berpesan 
agar kalian bersikap baik terhadap kaum perempuan, sebab mereka 
diciptakan dari tulang rusuk kalian dan bagian tulang rusuk yang paling 
bengkok adalah bagian atas. Jika kalian meluruskannya, ia akan patah dan 
jika kalian biarkan saja, ia akan terus bengkok. Oleh karena itu, aku 
berpesan agar kalian bersikap baik terhadap kaum perempuan.”316 

Riwayat Muslim317: Jika kamu senang dengannya ia pun akan senang 
tapi ia tetap bengkok, dan jika kamu meluruskannya maka kamu akan 
mematahkannya. Mematahkannya yakni mencerainya.” 

Dalam riwayat lain: “Perempuan ibarat tulang rusuk. Jika kamu 
meluruskannya, ia akan patah dan jika kamu senang dengannya maka ia 
pun akan senang tapi ia akan tetap bengkok.”318 

Hadits di atas sangat jelas menunjukkan watak perempuan dan 
pembentukanya, baik yang berkenaan dengan jenis kemanusiaan (kaum 
hawa) atau kejiwaannya. Mereka lemah hingga perlu perlindungan dan 
kasih sayang. Mereka sering berselisih hingga perlu kebijaksanaan dan 
kelemah-lembutan.  

Kaum Perempuan juga bersifat bengkok baik yang berkenaan dengan 
jenis kemanusiaannya atau kejiwaannya, di mana sifat itu tidak bisa 
terpisah darinya. Maka tidak ada jalan lain kecuali berusaha 
memanfaatkan kebengkokannya dan keliarannya. Jika tidak demikian maka 

                                                      
315 Muttafaq ‘Alaih. 
316 HR. Bukhari, Kitab Nikah, bab: Pesan bersikap baik terhadap kaum perempuan (9/252-253) 

dan Muslim, Kitab Menyusui, bab: Pesan bersikap baik terhadap kaum perempuan (2/1091). 
317 HR. Muslim, Kitab Menyusui, bab: Pesan bersikap baik terhadap kaum perempuan (2/1091). 
318 Muttafaq ‘Alaih. 



 

Hadits-hadits Penuntun Akhlaq dan Keluarga _____________________________________________________  162

usaha untuk meluruskan secara sempurna merupakan perkara yang akan 
menimbulkan pecahnya bahtera rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, 
“Jika kamu meluruskannya maka kamu akan mematahkannya.” 

Oleh karena itu, kita harus sabar terhadap mereka dan memaklumi 
watak mereka. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari pergaulan 
Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. “Istri-istri beliau sering tidak 
memperhatikan pembicaraan dan pernah salah seorang dari mereka 
meninggalkan beliau sampai malam tiba.”319 

Istri Umar RA juga sering mengulang-ulangi pembicaraan (karena 
tidak memperhatikan-penerj), Ia berkata, “Apakah harus kuulangi lagi 
perkataanku, hai Lak’a’ (perempuan bodoh)? Maka istrinya menjawab, 
“Sesungguhnya istri Rasulullah SAW sering mengulang-ulangi 
pembicaraan, padahal beliau lebih baik darimu.” Lalu Umar berkata, “Rugi 
dan cela Hafshah, jika ia juga melakukan itu.” Kemudian ia menasehati 
Hafshah, “Kamu jangan meniru anak Abi Quhafah (Aisyah RA) sebab ia 
cinta Rasulullah SAW.” Kemudian Umar memperingatkannya agar tidak 
mengulang-ulangi pembicaraan. 

Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya seorang suami yang mukmin 
tidak marah kepada istrinya yang mukminah. Jika suami tidak senang 
karena satu sikap istri, mungkin ada sikap lain yang membuatnya 
senang.”320 

Jika anda bertanya, “Bolehkah suami membiarkan istrinya dalam 
kebengkokannya pada agama? 

Jawab: Allah SWT berfirman, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka.” (QS. At Tahrîm:6) Dari ayat itu, bisa kita ambil kesimpulan 
bahwa tidak boleh membiarkan istri dalam kebengkokannya jika sudah 
melampauai batas wataknya hingga menjadi maksiat. Maksud 
membiarkannya dalam kebengkokan adalah pada perkara-perkara mubah 
(yang dibolehkan).  

Dalam hadits disebutkan: “Aku pesankan agar kalian bersikap baik 
terhadap kaum perempuan..”, yakni anjuran untuk bersikap baik demi 
menyenangkan jiwa dan menjinakkan hati. Hadist ini juga mengandung 
anjuran untuk memaafkan mereka dan sabar terhadap kebengkokan 
mereka. Orang yang ingin meluruskannya, pasti tidak dapat memanfaatkan 
mereka padahal manusia tidak bisa lepas dari perempuan, yang mana 
perempuan itu dapat membuatnya tenang dan membantunya untuk 
menjalani kehidupan. Seakan-akan beliau bersabda: “Bersenang-senang 
dengannya tidak akan sempurna kecuali dengan bersabar terhadapnya.”321 

Rasulullah SAW juga bersabda, “Janganlah kalian memukul hamba 
perempuan Allah.” Mendengar ucapan itu, Umar RA datang menemui 

                                                      
319 Muttafaq ‘Alaih. 
320 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Menyusui, bab: Pesan bersikap baik terhadap kaum 

perempuan (10/58)(An Nawawi). 
321 Lihat: Fathul Bâri Syarh Shahîh Bukhâri, Ibnu Hajar (9/207). 
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Rasulullah SAW dan berkata, “Jika mereka berani terhadap suami 
mereka?!” Maka beliau pun memberi keringanan kepada suami untuk 
memukul istri. Setelah diberikan keringanan itu, banyak kaum perempuan 
datang menemui istri-istri Rasulullah dan mengadukan sikap suami 
mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Dalam beberapa hari ini, banyak 
kaum perempuan datang menemui istri-istri Muhammad mengadukan 
sikap suami mereka. Sesungguhnya suami seperti itu bukanlah orang yang 
terbaik.”322 

Sabda Rasulullah SAW: “Suami seperti itu bukanlah orang yang 
terbaik”, menunjukkan bahwa memukul istri itu pada umumnya 
dibolehkan, bila untuk memberi pelajaran, jika istri tidak taat pada perkara 
yang wajib ditaatinya. Jika cukup dengan gertakan atau seumpamanya 
maka itu lebih baik daripada pukulan. Jika maksud memberi pelajaran itu 
sudah bisa dicapai dengan isyarat, maka tidak boleh memukul, karena 
pukulan itu bisa menimbulkan kebencian yang sangat bertentangan dengan 
anjuran menggauli istri dengan baik. 

Rasulullah SAW heran dengan para suami yang tega memukul istri 
mereka sendiri. Beliau bersabda, “Ada seorang suami yang sengaja 
memukul istrinya seperti memukul budak, padahal mungkin di unjung hari 
itu ia menjima’nya.”323 

Hadits di atas menunjukkan bahwa boleh memukul istri dengan 
pukulan yang tidak menyakitkan, berdasarkan sabda beliau: “Seperti 
memukul budak” dan berdasarkan sabda beliau dalam riwayat Abu Daud: 
“Jangan kalian pukul istri seperti memukul budak”, atau pada riwayat 
Nasa’i: “Sebagaimana kalian memukul budak laki-laki atau budak 
perempuan”, atau pada riwayat Bukhari: “Seperti memukul unta atau 
budak.” Riwayat-riwayat ini menunjukkan kebolehan memukul, namun 
tidak boleh keterlaluan seperti memukul binatang atau budak. Allah SWT 
juga berfirman, “Dan pukullah mereka.” (QS. An Nisâ’:34) 

Sabda Rasulullah SAW: “Ia menjima’nya”, merupakan sebab larangan 
tersebut, sebab jima’ dan berhubungan intim hanya bisa dilakukan dengan 
kerelaan jiwa dan keinginan, sedangkan orang yang memukul biasanya 
tidak suka dengan orang yang dipukulnya, lain halnya jika untuk memberi 
pelajaran. 

Tidak diragukan lagi bahwa tidak memukul dan memaafkan itu lebih 
baik daripada memukul. Itulah perilaku Rasulullah SAW. An Nasa’i 
meriwayatkan bahwa Aisyah RA pernah berkata, “Rasulullah SAW tidak 
pernah sama sekali memukul istri beliau atau pelayan beliau dan tidak 
pernah memukulkan tangannya kepada sesuatupun kecuali di jalan Allah 
atau karena kehormatan Allah dilanggar. Dalam keadaan itu, beliau marah 
karena Allah.” 

                                                      
322 HR. Abu Daud (2146), Ibnu Majah (1985) dan di-shahih-kan oleh Ibnu Hibban (1316). Ia 

mempunyai saksi penguat untuk riwayat ini (1315), dari Ibnu Abbas RA. 
323 HR. Bukhari, Kitab Nikah, bab: Riwayat tentang makruh memukul istri (9/302)(Fathul Bâri). 
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Rasulullah SAW bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna 
imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Sebaik-baik kalian 
adalah orang yang bersikap paling baik terhadap istrinya.”324 

- Di antara sikap menggauli istri dengan baik juga adalah bercanda dan 
merayunya, yang mana itu akan menyenangkan hatinya, menyirami 
cintanya dan menguatkan perasaannya yang baik. Tidak ada contoh 
terindah dalam hal ini daripada yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah 
SAW.  

Beliau pernah berlomba lari dengan Aisyah RA. Pada hari pertama 
Aisyah yang menang, tapi pada hari berikutnya Rasulullah SAW dapat 
mendahuluinya.325 Rasulullah SAW juga pernah menyenangkan istri beliau 
dengan mempersilakannya melihat hiburan yang membuatnya senang. 
Aisyah RA berkata, “Aku pernah mendengar suara orang-orang Habasyah. 
Mereka sedang bermain-main di hari ‘Asyura. Rasulullah SAW berkata 
kepadaku, ‘Apakah kamu ingin melihat permainan mereka?’ Aku 
menjawab, ‘Iya.’ Maka Rasulullah SAW meminta seseorang untuk 
memanggil mereka dan mereka pun datang. Beliau berdiri di pintu sambil 
membentangkan kedua tangan beliau. Lalu kuletakkan daguku di salah satu 
tangan beliau. Orang-orang Habasyah itu terus bermain dan aku melihat 
permainan mereka. Rasulullah SAW bertanya, ‘Sudah cukup?” Aku 
menjawab, “Diam.” Itu aku ulangi dua atau tiga kali karena beliau juga 
bertanya seperti itu dua atau tiga kali. 

Kemudian pada kali yang keempat beliau bertanya lagi, “Hai Aisyah, 
sudah cukup, bukan?” Aku menjawab, “Sudah.” Lalu beliau meminta 
mereka untuk berhenti dan mereka pun pergi. Kemudian Rasulullah SAW 
bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah 
orang yang paling bagus akhlaknya dan paling lemah lembut terhadap 
keluarganya (istrinya).”326 

Dengan catatan, tidak berlebihan dalam canda dan dalam sikap lembut 
hingga merusak akhlak istri dan menjatuhkan wibawa suami. 

Aisyah RA berkata, “Rasulullah SAW pernah masuk menemuiku dan 
saat itu aku bersama dua orang perempuan muda yang sedang 
menyanyikan lagu Bu’ats. Beliau langsung berbaring di atas kasur dan 
memalingkan wajah beliau ke dinding. Tak lama kemudian Abu Bakar RA 
masuk dan membentakku, “Seruling syaitan di sisi Rasulullah SAW?!” 
Mendengar suara bentakan Abu Bakar, Rasulullah SAW berbalik dan 
bersabda, “Biarkan saja mereka.” Ketika beliau berbalik kembali, aku 
memberi isyarat kepada dua perempuan muda itu dan merekapun keluar.” 

                                                      
324 HR. Tirmidzi (1162), bab: Riwayat tentang hak istri pada suaminya (3/457). Abu Isa berkata, 

“Hadits Abu Hurairah ini statusnya hasan shahih.” HR. Ahmad (2/250-472). HR. Abu Daud, Kitab 
Sunah, bab: Bukti bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang (4682). 

325 Muttafaq ‘Alaih, Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Aisyah RA dengan sanad yang shahih. 
326 HR. Tirmidzi, Nasa’i dan Hakim yang menurutnya para perawi hadits ini orang-orang tsiqah 

sesuai syarat Bukhari Muslim. 
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Dalam riwayat lain, Aisyah RA berkata, “Abu Bakar RA masuk 
menemuiku dan saat itu aku bersama dua orang perempuan muda dari 
kaum Anshar. Mereka berdua sedang bernyanyi dengan lagu yang pernah 
dinyanyikan oleh kaum Anshar pada hari Bu’ats, tapi mereka berdua bukan 
penyanyi. Maka Abu Bakar RA berkata, “Seruling syaitan di rumah 
Rasulullah SAW?!” -Hari itu bertepatan dengan hari raya-. Mendengar 
kata-kata itu, Rasulullah SAW bersabda, “Hai Abu Bakar, setiap kaum itu 
mempunyai hari raya sendiri.” Atau beliau bersabda, “Hari ini adalah hari 
raya kita.”327 

Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah RA, “Aku tahu bila 
kamu senang denganku dan bila kamu tidak senang denganku.” Aisyah RA 
berkata, “Dari mana engkau tahu itu, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, 
“Bila kamu senang denganku, kamu akan berucap: “Tidak, demi Tuhan 
Muhammad.” Tapi bila kamu tidak senang denganku, kamu akan berucap: 
“Tidak, demi Tuhan Ibrahim.” Aku berkata, “Benar. Demi Allah, wahai 
Rasul, aku tidak pernah meninggalkanmu kecuali namamu.”328 

- Di antara sikap menggauli istri dengan baik adalah suami memberi 
hadiah kepada istrinya pada setiap ada kesempatan seperti saat ulang 
tahunnya. Dengan itu, suami dapat memberikan kebahagiaan di hati 
istrinya. 

B. Memelihara Istri dari Api Neraka. Yakni dengan memberikan 
pelajaran dan pendidikan agama. Seperti, bagaimana beriman kepada Allah 
dengan benar, beriman dengan asma’-Nya dan sifat-sifat-Nya secara benar 
dan bersih dari syirik. Mengenalkannya dengan apa yang datang dari sisi 
Allah, seperti rukun iman, rukun Islam, hukum-hukum Islam serta dasar-
dasar halal dan haram. 

Mengajarkan istri tentang ibadah, aturan dan ketentuannya serta 
mengajaknya untuk mengamalkannya, seperti shalat  di awal waktu, 
syaratnya, rukunnya, hal-hal yang membatalkannya dan hal-hal yang tidak 
boleh dilakukan dalam shalat, serta mengajarkan ibadah-ibadah yang lain 
dan mengajarkan kepadanya tentang hak-hak Allah juga hak-hak suami. 

Mengajarkan kepada istri tentang akhlak-akhlak mulia, seperti menjaga 
hati dari sifat sirik dan iri dengki, menjaga lisan dari ghibah (gosip), adu 
domba, mencela dan berbohong serta mengawasinya sedapat mungkin. 

Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At 
Tahrîm:6) 

                                                      
327 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Dua Hari Raya, bab: Sunah hari raya bagi pemeluk Islam 

(2/356)(Fathul Bâri). 
328 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: Cemburu (9/267)(Fathul Bâri). 
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Ali RA berkata tentang firman Allah SWT yang berbunyi: “Peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api neraka”, artinya didik mereka dan ajari 
mereka. 

Diriwayatkan bahwa Umar RA pernah bertanya ketika ayat ini turun, 
“Wahai Rasulullah, kami paham bagaimana memelihara diri kami, tapi 
bagaimana kami memelihara keluarga kami?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Kalian cegah mereka dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan 
kalian suruh mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. 
Dengan demikian, kalian sudah membuat dinding antara mereka dan api 
neraka.” 

Qatadah berkata, “Kamu suruh mereka dengan melakukan taat kepada 
Allah, kamu cegah mereka dari melakukan maksiat terhadap-Nya dan 
kamu laksanakan kewajiban terhadap mereka sesuai dengan ajaran Allah 
serta kamu bantu mereka. Bila kamu melihat mereka melakukan suatu 
kemaksiatan, tegur dan ancam mereka.”  

Al Alusi berkata329, “Ayat di atas bisa dijadikan dalil bahwa suami wajib 
untuk belajar tentang apa yang diwajibkan dan mengajarkannya kepada 
keluarganya.” 

C. Cemburu (peduli) pada agama istri, dirinya dan kehormatannya. 
Sebab, di antara tanda cinta seorang suami kepada istrinya adalah ia 
cemburu terhadap istri dan memeliharanya dari setiap apa yang bisa 
menyakiti perasaannya. 

Istri merupakan harta simpanan termahal bagi seorang suami. Nah, 
apakah seorang suami mau menjadikan istrinya seperti makanan yang 
dicicipi oleh banyak mulut, dirasakan oleh banyak lisan dan digerayangi 
oleh pandangan mata laki-laki hidung belang? Tentu tidak, bukan..?! 

Sesungguhnya cemburu –seperti yang dikatakan oleh Syaikh 
Muhammad Al Hamid- adalah sifat khusus laki-laki yang peduli lagi mulia, 
dan itu menunjukkan kemantapan kedudukannya sebagai seorang laki-laki 
yang mulia. Oleh karena itu, para suami yang mulia dan peduli sangat 
memuji sifat cemburu terhadap istri ini. Malah menurut mereka, di antara 
sikap yang buruk adalah cemburu yang lemah dan rasa peduli yang mati. 
Tidak ada orang yang bersikap demikian kecuali orang-orang yang hina.330  

Apa arti cemburu sebenarnya? Apakah cemburu itu ialah buruk sangka 
terhadap istri dan menuduhnya kurang beradab, seperti yang disebarkan 
oleh orang Yunani dan orang-orang yang berkata setiap ada suatu 
kejadian: “Selidiki perempuan!” 

Bukan itu cemburu sebenarnya. Sesungguhnya perempuan –dalam 
Islam- bagian dari laki-laki. Perempuan juga bertanggung jawab secara 
sempurna di sisi Allah atas apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi, laki-
lakilah yang memiliki kedudukan kepemimpinan dan tangung jawab utama 

                                                      
329 Lihat: Rûhul Ma’âni, Al Alusi (28/156). 
330 Lihat: Rahmatul Islâm li An Nisâ’, hal. 59. 
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dalam keluarga dan dalam menjaga individu keluarganya. Laki-laki adalah 
orang yang mempunyai pandangan lebih jauh dan lebih bisa melihat 
akibat, maka sudah menjadi kewajiban laki-laki (dalam hal ini suami) 
untuk cemburu (peduli-penerj) terhadap istri. Itulah makna cemburu 
sebenarnya. 

Al Qurthubi berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, “Cemburu itu 
bagian dari iman dan Al Madza’ bagian dari perbuatan munafik.” Al 
Madzâ’ adalah seorang laki-laki mengumpulkan laki-laki dan perempuan 
kemudian membiarkan mereka berdua-duaan. Ada yang mengartikan 
bahwa al madzâ’ itu adalah mengirim laki-laki kepada perempuan. 

Diriwayatkan bahwa Mu’adz RA pernah melihat istrinya sedang 
memandang ke luar rumah dari sebuah jendela kecil. Maka ia langsung 
memukulnya. Ia juga pernah melihat istrinya memberi seorang pelayan 
sebiji buah apel yang sudah dimakannya, maka ia pun langsung 
memukulnya. Semua itu Mu’adz lakukan demi mencegah sesuatu yang 
lebih berbahaya (Saddu Dzarâi’) dan menutup pintu-pintu kefasikan 
sebelum terbuka lebar. 

Cemburu itu wajib dan sangat terpuji. Rasulullah SAW bersabda, “Ada 
tiga orang yang tidak akan masuk surga selama-lamanya: Dayyuts, 
perempuan yang menyerupai laki-laki dan peminum khamar.” Para 
sahabat bertanya, “Peminum khamar kami sudah tahu, tapi siapa dayyûts 
itu?” Rasulullah SAW bersabda, “Yaitu suami yang tidak peduli dengan 
siapa yang menemui istrinya.”331 

Rasulullah SAW juga bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT bisa 
cemburu dan kecemburuan Allah itu adalah bila seorang mukmin 
melakukan apa yang diharamkan oleh-Nya.” Rasulullah SAW bersabda, 
“Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa’ad? Demi Allah, aku 
lebih cemburu darinya dan Allah lebih cemburu dariku.”332 

Sebab datangnya hadits ini adalah ketika turun firman Allah SWT yang 
berbunyi, “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka 
deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah 
kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah 
orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu 
dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.” (QS. An Nûr:4-5) Sa’ad Bin Mu’adz RA berkata, 
“Wahai Rasulullah, Demi Allah, jika aku menemukan seorang laki-laki 
bersama istriku, aku harus mendatangkan empat orang saksi terlebih 
dahulu?! Demi Allah, aku tidak akan menunggu sampai ada saksi. Aku 
akan langsung tebas lehernya dengan pedang tanpa ampun.”333  

                                                      
331 HR. Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah. 
332 Hadits ini dan hadits sebelumnya riwayat dari Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Nikah, bab: 

Cemburu (9/262)(Fathul Bâri). 
333 Lihat: Tafsir ayat Li’ân (saling bersumpah) dalam Al Jâmi’ li Ahkâmil Qur’ân, Imam Qurthubi, 

juz 14. 
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Hasan Al Bashri pernah berkata, “Apakah kalian membiarkan istri-istri 
kalian berdesak-desakan di pasar? Semoga Allah menghinakan orang yang 
tidak merasa cemburu.” Para sahabat Rasulullah SAW selalu menutup 
jendela kecil dan lubang-lubang di dinding rumah mereka agar istri-istri 
mereka tidak melihat orang yang tidak halal dilihat. 

Namun, cemburu ini ada syaratnya, yakni tidak hanyut dalam aliran 
sakwa-sangka yang biasanya mendorong kepada sikap berlebihan, 
mencari-cari kesalahan, buruk sangka dan berusaha untuk mengorek 
keterangan sampai ke hal-hal kecil, sebab semua itu bisa merusak 
hubungan keluarga, mengeruhkan suasana rumah tangga juga membawa 
kepada terputusnya silaturrahmi, dan ini termasuk apa yang tidak disukai 
oleh Allah serta termasuk hal-hal yang dibenci-Nya. Allah SWT berfirman, 
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sakwa-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari sakwa-sangka itu dosa. Dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama 
lain.” (QS. Al Hujurât:12) 

Seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa alasan, akan selalu 
diawasi oleh syaitan dan digodanya. Syaitan berkata, “Setiap kali kamu 
melewati seseorang, kamu membuatnya tertarik.” Dalam riwayat lain: 
“Syaitan selalu bersamanya hingga perempuan itu memperlihatkan 
pergelangan tangannya (auratnya-penerj).”334 

D. Di antara hak istri pada suami adalah suami harus sabar 
menghadapi istri, memaklumi sikapnya dan melupakan kesalahan istri 
yang pernah dilakukannya, karena rasa kasih sayang terhadapnya. 

Pada suatu hari, para istri Rasulullah SAW berkumpul untuk menuntut 
sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh beliau –mereka meminta nafkah di 
luar kesanggupan beliau-, padahal mereka adalah para istri Rasulullah 
SAW dan tidak ada seorangpun yang mencela bahwa istri Rasulullah SAW 
hidup seperti istri kebanyakan para sahabat (miskin). 

Ketika beliau duduk di tempat duduk beliau, tiba-tiba Umar RA datang 
dan ia melihat sepertinya Rasulullah SAW sedang marah. Umar pun 
berkata dalam hati, “Aku akan membuat Rasulullah tertawa (senang-
penerj).” Maka Umar berkata, “Jika istri Umar menentang, akan aku pukul 
wajahnya.” Saat itu juga, Rasulullah SAW berkata sambil menunjuk ke arah 
para istri beliau, “Mereka berkumpul di sekelilingku memintaku untuk 
memberi nafkah.” Saat itu juga, Umar RA bangkit mendekati Hafshah dan 
hendak memukulnya, karena ia telah menyakiti Rasulullah SAW. Maka, 
Allah SWT menurunkan ayat takhyir (perintah memilih): “Hai Nabi, 
katakanlah kepada istri-istrimu, ‘Jika kamu sekalian mengingini kehidupan 
dunia dan perhiasannya maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah 
dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.” (QS. Al Ahzâb:28) 

                                                      
334 HR. Ath Thabari dengan status sanad hasan. 
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Para istri Rasulullah SAW itu ternyata memilih beliau dan hidup 
bersama beliau, walaupun hidup prihatin dan dengan nafkah yang 
seadanya. Semoga Allah meridhai mereka semua. 

E. Di antara hak istri pada suami adalah membahagiakan istri di dalam 
rumah dengan mendengarkan percakapannya, untuk membuatnya jinak 
dan merasa dicintai juga dihormati, tapi tetap dalam batas-batas wajar dan 
tidak menyimpang dari agama. Di antara hak istri juga adalah 
membantunya dalam mengurus urusan rumah tangga, khususnya 
pekerjaan yang berat dan melelahkan, seperti menjaga anak yang sedang 
sakit, menimba air dan lain-lain. 

Terkadang, Rasulullah SAW melakukan pekerjaan rumah sendiri. 
Aisyah RA pernah bercerita saat ditanya tentang apa yang dilakukan 
Rasulullah SAW di dalam rumah. Ia berkata, “Beliau melakukan pekerjaan 
rumah sendiri, merapikan rumah, menjahit baju sendiri, memberi sol 
sandal sendiri dan memerah susu kambing sendiri.”335 Rasulullah SAW 
pernah bersada kepada Abu Darda, ketika beliau mendengar bahwa ia 
sering shalat malam, puasa di siang harinya dan menyia-nyiakan 
keluarganya, “Sesungguhnya keluargamu itu mempunyai hak atasmu.”336 

Umar RA berkata, “Seorang suami di dalam rumah seharusnya menjadi 
seperti seorang anak kecil –yang jinak dan berperilaku baik-, tapi bila ia di 
masyarakat maka seharusnya seperti seorang laki-laki dewasa.” 

Di antara hak istri juga adalah bahwa suami harus berlaku adil bila ia 
berpoligami, sebab termasuk perbuatan zalim bila salah satu istri tidak 
mendapatkan bagiannya, sementara istri yang lain mendapatkan begitu 
banyak kenikmatan. 

Keadilan ini sama wajibnya saat suami berada di perjalanan ataupun 
saat tidak dalam perjalanan, artinya bila ingin melakukan perjalanan, 
suami tidak boleh memilih istri yang ia inginkan untuk menemaninya 
dalam perjalanan tersebut, akan tetapi suami harus melakukan pengundian 
di antara para istrinya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 

Sikap adil yang diperintahkan itu adalah sikap adil pada hal-hal yang 
ada dalam kemampuan suami, sebab rasa cinta –misalnya- di luar dari 
kemampuan dan kekuasaan manusia. Dalam hal ini maka adil tidak 
diperintahkan. Rasulullah SAW pernah berucap, “Ya Allah, inilah usahaku 
pada apa yang kumiliki, tapi aku tidak kuasa memberikan apa yang 
Kaumiliki dan tidak kumiliki.” 

Dalam sebuah riwayat, Aisyah RA berkata, “Rasulullah SAW selalu 
membagi dengan adil antara istri-istri beliau dan beliau sering berucap, 
“Ya Allah, inilah usahaku pada apa yang kumiliki, tapi aku tidak kuasa 
memberikan apa yang Kau-miliki dan tidak kumiliki.”337 Padahal 

                                                      
335 HR. Ahmad dan Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad. 
336 HR. Bukhari dan Muslim, Kitab Puasa, bab: Larangan puasa selama setahun penuh (8/44)(An 

Nawawi). 
337 HR. Abu Daud, Kitab Nikah, bab: Pembagian antara istri-istri (2/242). HR. Tirmidzi, Kitab 

Nikah, bab: Riwayat tentang persamaan antara istri-istri (3/446). HR. Nasa’i, Kitab Menggauli Istri, bab: 



 

Hadits-hadits Penuntun Akhlaq dan Keluarga _____________________________________________________  170

pembagian Rasulullah SAW itu tidak wajib, berdasarkan firman Allah SWT 
yang berbunyi, “Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu 
kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu).” (QS. Al Ahzâb:51) 

Sebagian ahli tafsir berkata, “Allah SWT membolehkan Rasulullah SAW 
untuk tidak menyamakan dan membagi antara istri-istri, malah beliau 
boleh menunda giliran istri yang beliau kehendaki. Ini termasuk salah satu 
keistimewaan Rasulullah SAW. Bila menyamarakan dan membagi antara 
istri-istri beliau ini tidak wajib bagi beliau maka penyamaan dan 
pembagian antara mereka itu adalah sebuah sikap menggauli istri dengan 
baik dari beliau dan sikap kesempurnaan akhlak beliau serta untuk 
menjinakkan hati istri-istri beliau. 

Hadits di atas menunjukkan bahwa cinta dan kecenderungan hati itu 
adalah perkara yang tidak dimiliki oleh manusia atau di luar 
kemampuannya, akan tetapi itu adalah dari Allah SWT. 

Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan istri-
istri beliau yang lain tahu akan hal itu. Buktinya, beliau meminta izin 
kepada mereka untuk dirawat di rumah Aisyah. Dari Aisyah RA, bahwa 
pada saat sakit keras, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Di mana aku 
besok?” Maksudnya beliau ingin besok adalah hari giliran Aisyah. Para istri 
beliau mengizinkan beliau untuk di rawat di rumah siapa yang beliau 
kehendaki. Maka beliau pun memilih rumah Aisyah RA.338 

Begitu juga ketika Rasulullah SAW ingin menceraikan Saudah Binti 
Zam’ah ketika ia sudah tua. Ia meminta Rasulullah SAW untuk tetap 
menerimanya sebagai istri hingga di hari kiamat nanti tetap termasuk 
kelompok istri-istri beliau dan ia bersedia memberikan gilirannya kepada 
Aisyah. Maka beliau pun setuju.  

Oleh karena itulah, beliau membagi giliran, untuk Aisyah dua malam 
dan untuk istri-istri yang lain hanya satu malam saja. Dari Aisyah RA: 
“Saudah Binti Zam’ah memberikan gilirannya kepadaku. Oleh karena itu, 
Rasulullah SAW memberi bagian dua hari untukku, satu hari milikku dan 
satu hari lagi milik Saudah.”339 

Berdasarkan hadits di atas maka boleh bagi suami untuk memberikan 
giliran salah satu istrinya kepada istrinya yang lain, jika istri tersebut 
memberikan jatah gilirannya kepada yang lain dengan kemauannya dan 
kerelaannya sendiri. 

‘Urwah RA berkata, “Aisyah RA pernah berkata, ‘Rasulullah SAW tidak 
pernah melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam pembagian. 

                                                                                                                              
Kecenderungan suami kepada salah satu istrinya (7/64). HR. Ibnu Majah, Kitab Nikah, bab: Pembagian 
antara istri-istri (1/634). 

338 HR. Bukhari, Kitab Wudhu, bab: Mandi dan wudhu (1/302), dan Kitab Pemberian, bab: 
Pemberian seorang suami kepada istrinya dan pemberian istri kepada suaminya (5/316). HR. Muslim, 
Kitab Shalat, bab: Mengganti imam bila sedang uzur karena sakit atau bepergian (1/311-316). 

339 HR. Bukhari, Kitab Nikah, bab: Istri memberikan gilirannya kepada suami untuk diberikan 
kepada istrinya yang lain dan bagaimana pembagiannya (9/312)(Fathul Bâri). HR. Muslim, Kitab 
Menyusui, bab: Boleh memberikan giliran kepada istri suaminya yang lain (2/1085). 
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Setiap hari beliau menengok kami dan bertemu dengan kami, hingga bila 
sampai di rumah yang hari itu menjadi gilirannya, beliau menginap di 
sana.”340 

Hadits ini merupakan dalil bahwa suami boleh menemui istri yang saat 
itu bukan gilirannya, menengok keadaannya atau bahkan menciumnya. 
Hadits ini juga mengandung betapa bagusnya akhlak Rasulullah SAW. 

Beliau selalu membagi secara adil giliran menginap dan beliau sering 
memperingatkan agar jangan sampai melakukan kezaliman dan tidak 
bersikap adil, dengan ungkapan yang sangat menakutkan. Rasulullah SAW 
bersabda, “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia condong 
kepada salah satu dari mereka, niscaya ia akan berjalan miring di hari 
kiamat nanti.”341 

Hadits ini menunjukkan bahwa suami wajib menyamaratakan antara 
istri-istrinya dan tidak boleh condong kepada salah satu dari mereka. Allah 
SWT juga berfirman, “Janganlah kamu terlalu condong.” (QS. An 
Nisâ’:129) 

Maksudnya adalah condong dalam pembagian dan nafkah, bukan 
cinta, sebab cinta termasuk sesuatu yang di luar kemampuan seseorang. 
Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi: “Dan 
kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” (QS. An Nisâ’:129) 

Islam tidak berhenti sampai di sini dalam menuntun garis kehidupan 
keluarga dan Islam tidak beranggapan bahwa aturan yang baik yang telah 
dipaparkan pasti akan diterapkan oleh manusia hingga tidak terjadi lagi 
perselisihan, akan tetapi Islam melihat kepada kehidupan manusia dengan 
segala problematikanya. Oleh kerena itu, Islam membuat sarana-sarana 
pencegah, jika sarana itu tidak berhasil juga, Islam sudah mempersiapkan 
penggantinya.  

Jika terjadi pertikaian antara suami istri atau istri durhaka terhadap 
suami atau ia tidak sempurna melakukan kewajibannya, maka jika 
kedurhakaan dan pertikaian itu berawal dari mereka berdua, di sini Islam 
melihat perlunya pengkajian secara teliti dan mendalam tanpa ada unsur 
ketidaknetralan atau ketidakseriusan dalam mencari kebenaran. Untuk itu, 
wali dari masing-masing pihak (pihak suami dan pihak istri-penerj) 
bertindak sebagai hakam (penengah) yang mengkaji permasalahan juga 
memutuskannya. Disyaratkan jumlah hakam itu dua orang, satu dari pihak 
suami dan satunya lagi dari pihak istri. Kemudian hasilnya tergantung pada 
besarnya keinginan perbaikan di dalam hati masing-masing hakam.  

Allah SWT berfirman, “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

                                                      
340 HR. Abu Daud, Kitab Nikah, bab: Tentang pembagian antara istri (3/243). 
341 HR. Abu Daud, Kitab Nikah, bab: Pembagian antara istri (2/242). HR. Tirmidzi, Kitab Nikah, 

bab: Riwayat tentang persamaan antara istri (3/447). HR. Nasa’i, Kitab Mengauli Istri, bab: Suami 
condong kepada salah satu istrinya (7/63). HR. Ibnu Majah, Kitab Nikah, bab: Pembagian antara istri 
(1/633). 
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seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 
suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” (QS. An Nisâ’:35) 

Umar RA pernah mengirim seseorang untuk menjadi hakam 
(penengah) dalam sebuah perkara suami istri. Ia kembali tanpa bisa 
menyelesaikan tugas dengan baik. Umar lalu berkata, “Sesungguhnya Allah 
SWT telah berfirman, “Jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri 
itu.” Maka hakam itupun kembali dan membaguskan niatnya. Ia berbicara 
lemah lembut dengan mereka, maka Allah pun membaguskan hubungan 
antara mereka.” 

Sarana pencegah lainnya adalah hak kepemimpian laki-laki (suami) 
bisa dipergunakan untuk meluruskan istri dan mengembalikannya kepada 
kebenaran dengan cara-cara yang beragam, seperti dengan nasehat dan 
ancaman. Jika tidak mempan juga maka dengan meninggalkannya di 
ranjang dari tiga malam sampai sebulan. Jika tidak mempan juga maka 
dengan pukulan yang tidak melukai, mematahkan tulang dan tidak 
menyakitkan.  

Allah SWT berfirman, “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan 
nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 
tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu 
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An Nisâ’:34) 

Jika tidak mempan juga maka tidak ada jalan lain kecuali 
membebaskannya. Allah SWT berfirman, “Jika keduanya bercerai maka 
Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan 
karunia-Nya.” (QS. An Nisâ’:130) Maksudnya, menceraikannya secara sah 
dan bertahap dalam tiga kali ucapan cerai. 

3. Hak Anak Pada Orang Tua 

Dalam Islam, keluarga dimulai dari dua orang yang masing-masing 
dipersilakan untuk memilik sesuai dengan aturan Islam. Tujuan mulia 
hubungan mereka berdua itu adalah melahirkan keturunan yang terdidik 
atas sifat-sifat terpuji, tumbuh besar atas akhlak mulia dan menjadi anggota 
masyarakat yang berguna, ikut andil dalam menyemarakkan kehidupan di 
segala bidang.  

Hak anak pada orang tuanya dimulai sejak anaknya dilahirkan dan 
menghirup udara kehidupan. Sejak itu pula timbul tanggung jawab orang 
tua terhadap anak-anaknya. 

Ketika itu, paling pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah 
membentengi anak dengan ta’awwudz agar tidak didekati oleh syaitan. 
Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita agar mengazankan anak 
yang baru lahir di telinganya, hingga telinganya yang kecil itu diketuk oleh 
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suara panggilan Allah, demi menjauhkan syaitan darinya. Abu Rafi’ RA 
berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW mengucapkan kalimat azan di 
telinga Husen Bin Ali ketika ia dilahirkan oleh ibunya Fathimah RA.”342 

Setelah itu, diiringi dengan mempersembahkan kurban sebagai rasa 
syukur kepada Allah atas segala ni’mat-Nya  dan sebagai pemberitahuan 
akan kelahiran anaknya, yang disebut dengan aqiqah. 

Aqiqah343 adalah binatang yang disembelih karena kelahiran anak. 
Secara bahasa, aqiqah adalah rambut yang tumbuh di atas kepala anak 
yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dari Aisyah RA: “Rasulullah SAW 
memerintahkan para sahabat untuk menyembelih binatang aqiqah, dua 
ekor binatang yang  sama untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak 
perempuan.”344 

Hadits ini merupakan dalil anjuran melaksanakan aqiqah. Para ulama 
berbeda pendapat tentang hukumnya. Menurut Jumhur ulama, hukumnya 
adalah sunah, namun menurut Daud Azh Zhahiri dan pengikutnya, 
hukumnya adalah wajib.  

Jumhur ulama berdalil bahwa perbuatan Rasulullah SAW itu adalah 
dalil sunah, dan orang-orang beraliran zhahiriah berdalih dengan hadits 
Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, maka 
perintah itu adalah dalil wajib. 

Al Khatthabi berkata, “Maksud binatang yang sama” itu adalah sama 
umurnya. Tidak boleh satu ekor berumur setahun dan satu ekornya lagi 
belum berumur setahun.”  

Ada ulama lain yang mengartikannya dengan: disembelih secara 
bersamaan. Zaid Bin Aslam berkata, “Artinya umurnya sama dan 
disembelih secara bersamaan, yakni tidak boleh satu ekor disembelih lalu 
beberapa jam kemudian baru disembelih satu ekornya lagi.” 

Az Zamakhsyari berkata, “Artinya seimbang.” Al Hafizh dalam Fathul 
Bâri berkata setelah menyebutkan perkataan ini, “Yang lebih baik dari 
semua itu, apa yang telah disebutkan dalam riwayat Sa’id Bin Manshur 
dalam hadits Ummu Karaz dengan lafal: “Dua kambing yang serupa.” 

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa aqiqah untuk anak laki-laki dua 
kali lipat aqiqah untuk anak perempuan. Ini yang menjadi landasan Asy 
Syafi’i, Abu Tsur, Ahmad dan Daud. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bâri 
menyatakan bahwa itu pendapat jumhur ulama. Malik berkata, “Aqiqah itu 
adalah satu ekor kambing untuk anak laki-laki dan anak perempuan.” 

Tirmidzi dari Sibagh Bin Tsabit Bin Sibagh meriwayatkan bahwa Ummu 
Karaz pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang aqiqah. Rasulullah 

                                                      
342 HR. Abu Daud dalam Sunan-nya, bab: Tentang mengucapkan azan di telinga anak yang baru 

dilahirkan (14/9)(‘Aunul Ma’bûd). HR. Tirmidzi, menurutnya status hadits ini hasan shahih. 
343 Lihat: Subulussalâm, Ash Shan’ani (4/169). 
344 HR. Tirmidzi, Kitab Binatang Kurban, bab: Tentang aqiqah (4/96-97). HR. Ibnu Majah, Kitab 

Binatang sembelihan, bab: Aqiqah (2/1056). HR. Abu Daud, Kitab Binatang Kurban, bab: Aqiqah 
(8/34)(‘Aunul Ma’bûd). 
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SAW bersabda, “Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak 
perempuan satu ekor kambing. Tidak penting apakah kambing itu jantan 
atau betina.”345 

Dari Samarah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap anak itu masih 
tergadai dengan aqiqah yang harus disembelih untuknya pada hari ketujuh 
dari kelahirannya. Pada hari itu juga dianjurkan mencukur rambutnya dan 
memberi nama kepadanya.”346 

Al Khatthabi berkata347, “Para ulama berbeda pendapat tentang 
pengertian ungkapan di atas. Namun yang paling baik adalah yang 
diperpegangi oleh Ahmad Bin Hanbal. Ia berkata, “Ini –tergadai dengan 
aqiqah- maksudnya pada syafaat (memberi pertolongan). Artinya, jika anak 
itu belum diaqiqahi lalu ia meninggal dunia maka ia tidak dapat memberi 
pertolongan kepada orang tuanya.” 

Ada ulama yang mengartikan bahwa aqiqah itu harus dilakukan. 
Keharusan ini diumpamakan dengan tergadai, yang tidak bisa lepas kecuali 
bila yang disyaratkan dalam masalah gadai sudah dilaksanakan. Ini 
menguatkan pendapat orang yang mengatakan bahwa aqiqah itu wajib. 

Ash shan’ani berkata348, “Aqiqah sudah ditentukan waktunya, yaitu 
hari ketujuh dari hari kelahiran, sebagaimana yang dinyatakan dalam 
hadits.” Malik berkata, “Tidak termasuk aqiqah bila sudah lewat.” Ia 
berkata juga, “Anak yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh dari 
kelahirannya maka jatuhlah anjuran aqiqahnya (tidak dianjurkan 
diaqiqahi-penerj).” 

Sabda Rasulullah SAW: “Pada hari itu juga dianjurkan mencukur 
rambutnya”, merupakan dalil dianjurkannya mencukur rambut kepala 
anak yang baru dilahirkan pada hari ketujuh. Anjuran ini umum, baik anak 
laki-laki atau anak perempuan, berdasarkan makna lahir hadits. Namun, Al 
Mazari meriwayatkan bahwa makruh mencukur rambut kepala anak 
perempuan.  

Menurut sebagian ulama hambaliah, dianjurkan mencukur rambut 
kepala anak laki-laki dan anak perempuan, berdasarkan keumuman makna 
hadits di atas. 

Setelah itu, disunahkan men-tahnik anak dengan kurma. An Nawawi 
berkata, “Para ulama sepakat, sunah men-tahnik anak yang baru lahir 
dengan kurma. Jika tidak ada kurma maka apa yang mirip dengan kurma 
atau sama manisnya dengan kurma.”  

Kurma dikunyah oleh orang yang men-tahnik hingga lembut, yakni 
kira-kira si anak dapat menelannya. Kemudian mulut anak dibuka dan 
kurma yang sudah halus itu dimasukkan ke rongga mulutnya.  

                                                      
345 Menurut Tirmidzi status hadits ini hasan shahih. 
346 HR. Abu Daud, Kitab Binatang Kurban, bab: Tentang aqiqah (3/106). HR. Nasa’i, Kitab Aqiqah, 

bab: Kapan binatang aqiqah harus disembelih (7/166). 
347 Lihat: ‘Aunul Ma’bûd (8/37). 
348 Lihat: Subulussalâm (4/192-193). 
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Disunahkan orang yang men-tahnik itu adalah orang saleh –laki-laki 
atau perempuan-. Seandainya orang itu tidak bisa datang, boleh anak itu 
dibawa ke tempatnya. Dari Aisyah RA: “Kami datang membawa Abdullah 
Bin Zubair kepada Rasulullah SAW agar beliau men-tahnik-nya. Beliau lalu 
minta kami untuk menyiapkan sebiji kurma.”349 

Abu Musa RA berkata, “Aku baru saja mendapatkan seorang anak maka 
ia kubawa menemui Rasulullah. Beliau namai anakku itu dengan nama 
Ibrahim dan beliau tahnik dengan sebiji kurma.”350 

Di antara hak anak pada orang tua adalah segera memberinya nama 
dengan nama yang baik, sebab Rasulullah SAW memerintahkan untuk 
memberi nama kepada anak yang baru dilahirkan di hari ketujuh dari hari 
kelahiran, menghilangkan kotoran dan melaksanakan aqiqah.351 

Hadits ini merupakan dalil sunah memberi nama anak yang baru lahir 
di hari ketujuh dari hari kelahirannya. Malah ada riwayat yang 
menyebutkan boleh memberi nama pada hari pertama hari kelahirannya.  

Maksud menghilangkan kotoran adalah membersihkannya. Al Hafizh 
dalam Al Faht berkata, “Sabda Rasulullah SAW: ‘Hilangkan kotoran 
darinya”, maksudnya, bersihkan.” Ada yang berpendapat bahwa 
maksudnya ialah membersihkan kotoran yang melumurinya ketika 
dilahirkan, dan ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah 
khitan.352 

Menyangkut masalah memberi nama dengan nama yang baik, 
Rasulullah SAW pernah bersabda, “Nama yang paling disukai oleh Allah 
adalah Abdullah dan Abdurrahman.”353  

Dari hadits ini jelaslah bahwa dua nama ini adalah nama yang 
dianjurkan dan lebih utama dari nama-nama yang lain. Al Quthubi 
berkata354, “Dianjurkan juga nama yang semakna dengan nama ini, seperti 
Abdurrahim, Abdul Malik dan Abdus Shamad.” 

Kenapa nama-nama seperti dua nama di dalam hadits itu lebih disukai 
oleh Allah? Karena, nama seperti itu mengandung dua hal: 

- Mengandung sifat wajib Allah. 

- Mengandung sifat manusia, yakni kehambaan. 

                                                      
349 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Sunah men-tahnik anak yang baru lahir dan 

membawanya kepada orang saleh (14/127)(An Nawawi). 
350 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Sunah men-tahnik anak yang baru lahir dan 

membawanya kepada orang saleh (14/125)(An Nawawi.) 
351 HR. Tirmidzi dalam Jâmi’-nya, bab: Segera memberi nama kepada anak yang baru lahir 

(8/121). Menurutnya hadits ini hasan gharib (Tuhfah Al Ahwadzi). 
352 Lihat: ‘Aunul Ma’bûd (8/121-122) dan Tuhfah Al Ahwadzi 8/122). 
353 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Tentang nama yang dianjurkan (14/213)(An 

Nawawi). HR. Tirmidzi dalam Jâmi’-nya, bab: Tentang nama yang dianjurkan (8/122). Menurutnya, 
hadits ini hasan gharib. 

354 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi (8/123). 



 

Hadits-hadits Penuntun Akhlaq dan Keluarga _____________________________________________________  176

Kehambaan ini disandarkan kepada Tuhan, maka benarlah susunan 
nama tersebut. Oleh karena itulah nama seperti itu memiliki keistimewaan. 

Sebagian ulama berkata355, “Rahasia dibalik penyebutan dua nama itu 
adalah karena tidak ada di dalam Al Qur’an penyandaran abdu (hamba) 
kepada satu nama dari asma (nama-nama) Allah selain dua nama itu. Allah 
SWT berfirman, “Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) 
berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadat).” (QS. Al Jin:19) Dalam ayat 
lain, Allah SWT berfirman, “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha 
Penyayang itu.” (QS. Al Furqân:63) 

Ash Shan’ani berkata356, “Boleh memberi nama dengan nama para nabi, 
Yasin atau Thaha (dua nama terakhir adalah nama Rasulullah SAW juga-
penerj).” 

Sebagian orang mengira bahwa dengan mempunyai nama seperti nama 
para nabi sudak cukup baginya untuk bisa masuk surga. Ini sangat keliru. 
Akan tetapi maksud sebenarnya adalah mengikuti dan mentauladani 
mereka pada akhlak, perilaku dan perbuatan mereka. Inilah sebab yang 
benar untuk bisa masuk ke dalam surga. Dalam Al Qur’an terdapat 
beratus-ratus ayat yang menyerukan bahwa surga hanya untuk orang yang 
beriman dan beramal saleh. 

Di antara hak anak pada orang tuanya adalah membaguskan namanya, 
yakni dengan memilihkan nama yang mungkin berpengaruh baik dalam 
kehidupannya, tidak membuatnya merasa sedih selama masa hidupnya dan 
tidak memberi nama dengan nama yang menimbulkan kepesimisan, ketika 
ia dipanggil –misalnya- dan ternyata ia tidak ada. Rasulullah SAW 
bersabda, “Jangan kauberi nama anakmu dengan nama Rabah (untung), 
Yasar (Mudah), Aflah (beruntung) dan Nafi’ (berguna).”357 Kenapa 
demikian? Sebab bila nama itu dipanggil dan ternyata tidak ada, maka itu 
bisa menimbulkan perasaan pesimis. Misal: “Untung ada?” “Tidak ada”, 
kata orang. 

Hadits ini dijelaskan oleh riwayat lain bahwa Rasulullah SAW juga 
pernah bersabda, “Ucapan yang paling disukai oleh Allah itu ada empat 
macam: Subhânallâh, Al Hamdulillâh, Lâ Ilâha Illallâh,  dan Allâhu Akbar. 
Tidak jadi masalah dari manapun kamu memulai mengucapkannya. Jangan 
kauberi nama anakmu dengan Yasar, Rabah, Najah (sukses) dan Aflah, 
sebab mungkin kamu bertanya, “Ia ada?” dan ternyata ia tidak ada, maka 
orang akan menjawab, “Tidak ada.” 

Makruh juga memberi nama anak dengan nama-nama syaitan, nama-
nama orang kafir dan nama-nama orang zalim, seperti Fir’aun, Haman, 
Qarun dan Walid, serta makruh memberi nama dengan nama yang 
mengandung makna yang biasanya tidak disukai oleh perasaan jiwa, 

                                                      
355 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi (8/123). 
356 Lihat: Subulussalâm (4/194). 
357 HR. Muslim dalam Shahîh-nya, Kitab Adab, bab: Makruh memberi nama dengan nama-nama 

yang jelek (14/119)(An Nawawi). HR. Tirmidzi, bab: Nama-nama yang makruh (8/125)(Tuhfah Al 
Ahwadzi). 
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seperti Harb (perang), Murrah (pahit), Kalb (anjing), Hayyah (ular) dan 
lain-lain. 

Rasulullah SAW sangat senang dengan nama-nama yang baik serta 
gembira bila mendengar nama-nama itu. Sebaliknya, beliau sangat tidak 
suka dengan nama-nama yang jelek dan buruk. Malah beliau pernah 
mengganti nama beberapa sahabat menjadi nama yang baik dan enak saat 
dipanggil. Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW pernah merubah nama 
‘Ashiah (pembangkang) dan mengantinya dengan nama Jamilah (cantik). 
Beliau bersabda, “Namamu adalah Jamilah.”358 Dari Ubnu Umar juga, 
bahwa Umar mempunyai anak dengan nama ‘Ashiah. Maka Rasulullah 
SAW merubahnya dan menamainya dengan nama Jamilah.”359 

Dari Abu Hurairah, bahwa sebelum nama Zainab, ia bernama Barrah 
(suci). Ada yang berkata, “Ia mengaku suci.” Maka Rasulullah SAW 
merubah nama itu dan menggantinya dengan nama Zainab.”360 

Diharamkan memberi nama anak dengan nama Malikul Amlak atau 
Malikul Muluk (Raja Diraja). Rasulullah SAW bersabda, “Nama yang 
paling buruk di sisi Allah adalah Malikul Amlak.” Ibnu Syaibah 
menambahkan dalam riwayatnya: “Sebab tidak ada raja selain Allah 
SWT.”361 

Ahmad Bin Hanbal berkata, “Aku pernah bertanya kepada Abu ‘Amr, 
tentang arti kata Akhna’ dalam hadits. Ia menjawab, “Artinya ialah paling 
buruk.” Al Qadhi berkata, “Memberi nama dengan nama-nama ini adalah 
haram, begitu juga memberi nama dengan nama-nama Allah –tidak 
didahului oleh kata kehambaan-, seperti Rahman, Quddus, Muhaimin, 
Khaliq dan lain-lain. 

Tentang nama yang mengandung makna yang biasanya tidak disukai 
oleh perasaan jiwa, Umar Bin Khatthab pernah bertanya kepada seorang 
laki-laki, “Siapa namamu?” Laki-laki itu menjawab, “Jamrah” (bara api). 
Umar bertanya lagi, “Siapa nama bapakmu?” Laki-laki itu menjawab, 
“Syihab” (bintang yang memercikkan sinar). Umar kembali bertanya, “Di 
mana tempat tinggalmu?” Laki-laki itu menjawab, “Gang Nar” (api). Umar 
bertanya lagi, “Di mana letak rumahmu?” Laki-laki itu menjawab, “Dekat 
Ladza (nyala api).” Setelah itu Umar berkata kepada laki-laki tersebut, 

                                                      
358 HR. Muslim, Kitab Adab, bab: Makruh memberi nama yang jelek (14/120)(An Nawawi). HR. 

Tirmidzi, bab: Nama yang dimakruhkan (8/126). Menurutnya, status hadits ini shahih (Tuhfah Al 
Ahwadzi). 

359 Lihat: HR. Muslim, Kitab Adab, bab: Makruh memberi nama yang jelek (14/120)(An Nawawi). 
HR. Tirmidzi, bab: Nama yang dimakruhkan (8/126). Menurutnya, status hadits ini shahih (Tuhfah Al 
Ahwadzi). 

360 Lihat: HR. Muslim, Kitab Adab, bab: Makruh memberi nama yang jelek (14/120)(An Nawawi). 
HR. Tirmidzi, bab: Nama yang dimakruhkan (8/126). Menurutnya, status hadits ini shahih (Tuhfah Al 
Ahwadzi). 

361 Lihat: HR. Muslim, Kitab Adab, bab: Makruh memberi nama yang jelek (14/120)(An Nawawi). 
HR. Tirmidzi, bab: Nama yang dimakruhkan (8/126). Menurutnya, status hadits ini shahih (Tuhfah Al 
Ahwadzi). 
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“Pulanglah, rumahmu telah terbakar.” Maka laki-laki itupun segera pulang 
dan ternyata apa yang dikatakan oleh Umar memang kenyataan.”362 

Di antara hal pertama yang diperlukan oleh anak bayi adalah makanan 
yang membuatnya tumbuh besar dan memberinya kehidupan. Tidak ada 
jalan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada saat itu kecuali ASI.  

Menyusui anak merupakan sebuah kewajiban orang tua, menurut 
syara’ dan adat.  

Jika keadaan berjalan seperti biasa (tidak terjadi perselisihan antara 
suami istri-penerj) maka perkara menyusui tidak memerlukan kepada nash 
atau hukum tertentu, sebab ia sudah diputuskan secara adat kebiasaan juga 
sudah sesuai dengan hubungan ikatan tali kasih yang kuat antara orang tua 
dan anak. 

Sedangkan jika keadaan berubah dan kedua orang tuanya berpisah 
maka keadaan ini memaksanya untuk melindungi kemaslahatan anak 
dengan nash atau hukum untuk menjamin tersedianya makanan si bayi. 

Jika ibunya tidak bisa menyusui anaknya, maka wajib bagi suami untuk 
mencari seseorang yang mau menyusui anaknya dengan imbalan.  

Bapak tetap bertanggung jawab terhadap nafkah istri saat ia masih 
menyusui anaknya, sekalipun istrinya itu sudah dicerainya, sebab istri 
tersebut sedang melakukan tugas untuk kemaslahatan bapak. Oleh karena 
itulah, bapak wajib mencukupi keperluannya. Ini sama halnya dengan 
imbalan untuk orang yang mau menyusui anaknya jika ibu tidak bisa 
menyusui.363 

Secara jelas, Al Qur’an menyebutkan: “Para ibu hendaklah menyusukan 
anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu 
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” (QS. Al 
Baqarah:233) 

Anak ibarat tanah yang bisa dibentuk oleh orang tua sesuai dengan 
bentuk yang mereka inginkan dan bisa dicat dengan warna yang mereka 
kehendaki. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW membebankan tangung 
jawab penuh kepada orang tua. Rasulullah SAW berfirman, “Kalian semua 
adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Imam 
adalah pemimpin dan bertangung jawab atas kepemimpinannya. Suami 

                                                      
362 Lihat: Syarh Muslim, An Nawawi (14/122) dan Tuhfah Al Ahwadzi (8/126). 
363 Lihat: Al Jâmi’ li Ahkâmil Qur’ân, Imam Qurthubi dan Fî Zhilâlil Qur’ân, Ustadz Sayyid Quthub, 

pada tafsir firman Allah yang berbunyi: “Dan para ibu menyusui..(Al Baqarah:233). 
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adalah pemimpin di dalam keluarganya dan bertangung jawab atas 
kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan 
bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin 
dalam rumah tuanya dan bertangung jawab atas kepemimpinannya. Kalian 
semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinan 
kalian.”364 

Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para orang tua untuk 
memperhatikan anak-anaknya dan menjaga mereka, agar mereka selalu 
mendapatkan pengarahan dan pelurusan serta tidak tumbuh menjadi orang 
yang menyeleweng tanpa akhlak atau agama. 

Pendidikan mempunyai beberapa medan yang harus diperhatikan 
hingga anak bisa tumbuh dewasa dengan memiliki kepribadian yang 
sempurna, kemauan yang kuat dan tubuh yang sehat, di samping akidah 
yang mantap. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan anak dari 
segala sudut, yakni dengan mendidik jasmani mereka dengan pendidikan 
yang dapat menjauhkan mereka dari penyakit, di antaranya dengan 
membiasakan mereka hidup bersih, memakan makanan yang bergizi tapi 
tidak berlebihan dan membiasakan mereka untuk berolah raga. Rasulullah 
SAW pernah melakuklan lomba lari juga gulat dan sarana-sarana kekuatan 
lainnya. 

Di samping pendidikan jasmani, anak juga harus diberikan pendidikan 
rohani atau akal (intelektual), sebab akallah yang membedakan manusia 
dengan binatang. Banyak ayat-ayat dalam Al Qur’an yang mengajak untuk 
melakukan tadabbur (merenung) dan memahami, serta menyatakan 
keutamaan orang yang mempunyai akal dan pikiran. 

Cara mendidik rohani atau akal ialah dengan menghapal Al Qur’an 
sedapat mungkin, menghafal hadits Rasulullah, syair-syair dan kata-kata 
pribahasa yang bagus.  

Dari sinilah timbul perhatian ulama salaf, dengan membuat beberapa 
metode pendidikan anak sebelum adanya metode sekolah. Yang penting 
adalah pendidik itu dapat menjadi tauladan yang baik bagi muridnya, 
sebab murid akan segera terpengaruh dengan perilaku pendidik sebelum ia 
terpengaruh dengan metode yang diterapkan. 

Amirul Mukminin, Harun Ar Rasyid pernah berpesan kepada Sibawaihi 
pendidik Al Ma’mun dan kepada Ahmar pendidik Al Amin. Ia berpesan 
kepada mereka berdua, “Bacakan untuknya Al Qur’an, perkenalkan 
kepadanya sejarah, ucapkan kepadanya syair, ajarkan kepadanya sunah, 
perlihatkan kepadanya tempat-tempat yang tepat untuk berbicara dan 
larang mereka untuk tertawa kecuali pada waktunya.” 

                                                      
364 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Hukum-hukum, bab: Firman Allah SWT: “Taatlah kepada 

Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada ulil amri..”(13/11), Kitab Pinjaman, bab: Hamba 
bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Tidak boleh bekerja kecuali dengan izinnya (5/69) dan 
Kitab Nikah, bab: Istri bertanggung jawab di dalam rumah suaminya (9/299)(Fathul Bâri). HR. Muslim, 
Kitab Kepemimpinan, bab: Keutamaan pemimpin yang adil, sanksi bagi orang yang zalim dan anjuran 
untuk bersikap lemah lembut kepada orang yang dipimpin, serta larangan menimbulkan kesulitan atas 
mereka (2/11)(An Nawawi). 
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Umar Bin Uqbah juga pernah berpesan kepada pendidik anaknya, 
“Hendaknya usaha pertama untuk membaguskan anakku adalah dengan 
membaguskan dirimu sendiri, sebab matanya selalu tertuju kepadamu. Baik 
baginya adalah apa yang kamu lakukan dan buruk baginya adalah apa 
yang tidak kamu lakukan. Suruh ia mengamalkan kitab Allah tapi jangan 
buat mereka bosan hingga akibatnya mereka meninggalkan Al Qur’an dan 
jangan kaubiarkan ia sendirian memahami Al Qaur’an sebab akibatnya ia 
akan malah menjauh darinya. Sampaikan kepadanya hadits yang paling 
mulia, syair yang paling bagus dan jangan kau berpidah dari satu ilmu 
kepada ilmu yang lain kecuali ia sudah mantap dengan ilmu tersebut. 
Sebab, banyaknya perkataan di dalam hati dapat mengganggu pemahaman. 
Ajarkan juga kata-kata orang bijak dan jauhkan mereka dari berbincang-
bincang masalah perempuan.” 

Pendidikan yang paling penting bagi anak adalah pendidikan rohani. 
Oleh karena itu, orang tua wajib memudahkan anak dalam mencari 
pengetahuan yang benar tentang asas-asas agama dan dasar-dasar agama, 
mengarahkannya kepada amal yang baik dan menjauhkannya dari hal-hal 
hina.  

Para ulama sangat menganjurkan bahwa hendaknya hal pertama yang 
perlu diketahui oleh anak adalah kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain 
Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. 

Ketika kaum Anshar mendengar sabda Rasulullah SAW: “Pelajarilah 
dalil kalian”, mereka segera mengajarkan kepada anak-anak mereka 
tentang jawaban untuk pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Abu 
Hafsh Umar Bin Syahin Al Baghdadi dalam As Sunnah meriwayatkan 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Pelajarilah dalil kalian, sebab kalian 
pasti akan ditanya.” Hingga para keluarga si mayit dari kaum Anshar 
sering menghadirkan seseorang untuk memesankan kepada si mayit. Ia 
berkata kepadanya, “Jika mereka bertanya, ‘siapa Tuhanmu?’ Maka 
jawablah, ‘Allah Tuhanku.’ Jika mereka bertanya lagi, ‘Apa agamamu?’ 
Maka jawablah, ‘Islam agamaku.’ Jika mereka bertanya lagi, ‘Siapa 
nabimu?’ maka jawablah, ‘Muhammad SAW nabiku.”365 

Di antara hal yang perlu diajarkan oleh orang tua kepada anaknya 
adalah wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada 
Abdullah Bin Abbas. Beliau bersabda, ‘Hai anakku, aku akan mengajarkan 
kepadamu beberapa kalimat. Ingatlah Allah, pasti Dia akan mengingatmu. 
Ingatlah Allah, pasti kamu akan mendapati-Nya selalu memperhatikanmu. 
Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah dan jika kamu memohon 
bantuan maka mohon bantuanlah kepada Allah. Ketahuilah, jika umat 
manusia berkumpul untuk menguntungkanmu dengan sesuatu, mereka 
tidak akan dapat menguntungkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah 
Allah tetapkan untukmu, dan jika mereka berkumpul untuk 
memudharatkanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat 

                                                      
365 Lihat: Fathul Mun’im Syarah Zâdul Ma’âd, Asy Syanqithi, juz 2. 
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memudharatkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan 
untukmu. Pena sudah diangkat dan lembaran pun sudah ditutup.”366 

Sisi-sisi pendidikan itu tidak bisa diperoleh oleh siapapun dalam satu 
kali gerakan dan dalam satu waktu, akan tetapi bertahap dan perlu 
memperhatikan pertumbuhan anak dan usianya. Oleh karena itulah, 
pendidikan harus secara bertahap, penuh perhatian dan ketelitian. 

Masa bermain, yaitu sebuah fase untuk mendidik perasaan yang baik 
dan kecenderungan yang mulia, seperti cinta, optimisme, keberanian dan 
melihat kehidupan dengan senyum, di samping pendidikan jasmani dan 
segala yang ada di usia itu. Jika tidak demikian maka kita akan mengikat 
kejiwaan anak, mematikan perasaannya dan kita telah memberikan 
kepadanya gambaran hidup yang menyakitkan, yang tidak dapat hilang 
sepanjang hidup.  

Dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, kita akan menemukan contoh 
yang baik dan metode yang paling ideal agar kita dapat menumbuhkan 
anak-anak kita dengan perilaku yang baik. 

Suatu hari, saat beliau berkhutbah, tiba-tiba beliau melihat Husen 
sedang sibuk memainkan bajunya. Maka Rasulullah SAW turun dari atas 
mimbar lalu menggendong Husen dan keluar masjid sambil berucap, 
“Sungguh benar Allah yang telah berfirman, “Sesungguhnya hartamu dan 
anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu).” (QS. At Taghâbun:15) 

Di antara tanda kasih sayang Rasulullah SAW kepada Umamah bahwa 
beliau shalat sambil menggendongnya di pundak beliau. Ibnu Qatadah 
berkata, “Suatu hari, Rasulullah SAW keluar sambil menggendong 
Umamah di atas pundak beliau. Beliau lalu shalat. Bila hendak ruku’, beliau 
terlebih dahulu meletakkan Umamah dan bila bangkit beliau pun 
mengangkatnya kembali.”367 

Rasulullah SAW mengangkat Umamah dalam shalat saat berdiri dan 
meletakkannya pada saat ruku’ dan sujud, karena beliau takut Umamah 
akan terjatuh. Perbuatan ini menampakkan kasih sayang beliau terhadap 
Umamah.  

Al Hafizh berkata dalam Al Fath368, “Dari hadits ini, sebagian ulama 
mengambil kesimpulan akan besarnya kasih sayang beliau terhadap anak, 
sebab perbuatan seperti itu sangat bertentangan dengan menjaga 
kekhusyuan dalam shalat dan memperhatikan perasaan anak. Tapi beliau 
tetap mengutamakan yang kedua. Bisa juga Rasulullah SAW melakukan itu 
untuk menunjukkan kebolehannya.” 

                                                      
366 HR. Tirmidzi, Kitab Sifat Hari Kiamat (4/667). Menurutnya status hadits ini hasan shahih. 
367 HR. Bukhari, Kitab Adab, bab: Kasih kepada anak, menciumnya dan memeluknya 

(10/426)(Fathul Bâri). 
368 Lihat: Fathul Bâri (10/429). 
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Rasulullah SAW juga sering mencium Hasan dan Husen sambil 
bersabda, “Mereka berdua minyak wangiku dari dunia.”369 Artinya: 
Mereka berdua adalah orang yang membuatku merasa mulia dan orang 
yang kucintai. Anak-anak itu sering dicium seakan-akan mereka termasuk 
sesuatu yang berbau harum, maka disebutlah minyak wangi. Sedangkan 
sabda Rasulullah SAW: “Dari dunia”, artinya bagianku dari wangi-wangian 
dunia.370 

Abdullah Bin Syadad berkata, “Ketika Rasulullah SAW sedang shalat 
bersama para sahabat, tiba-tiba Husen datang dan langsung menaiki 
pundak beliau yang saat itu sedang sujud. Rasulullah SAW memanjangkan 
sujud beliau hingga para sahabat mengira telah terjadi sesuatu dengan 
beliau. Ketika selesai shalat, para sahabat berkata, “Tadi engkau 
memanjangkan sujud, wahai Rasul, hingga kami mengira bahwa telah 
terjadi sesuatu dengan engkau.” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
anaku menunggangiku tadi. Aku tidak ingin segera bangkit hingga ia 
merasa puas.”371 

Dari hadits ini jelaslah bagi kita akan sikap kasih Rasulullah SAW 
terhadap anak dan inilah yang dipahami oleh para sahabat dan mereka 
tauladani. Mereka juga berpendapat bahwa tidak melakukan seperti itu 
merupakan sebuah kesalahan dan melalaikan apa yang wajib dilakukan 
oleh seorang insan.  

Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sangat berbeda dengan 
apa yang biasa mereka lakukan di masa sebelum Islam, seperti sikap kasar. 
Hingga ada sebagian sahabat yang pernah mengubur anaknya hidup-
hidup, tanpa ada rasa belas kasih. Tapi sekarang, saat merembet masuk di 
bawah sinar keimanan, kekasaran berubah nenjadi kasih sayang dan 
kelemah-lembutan. 

Contohnya, sebuah riwayat dari Umar Bin Khatthab RA bahwa pernah 
suatu hari, seorang gubernurnya masuk menemui Umar yang saat itu 
sedang berbaring dan anak-anaknya memainkan janggutnya. Laki-laki itu 
seakan heran melihat pemandangan tersebut. Umar melihat gelagat itu, 
maka ia pun berkata, “Sepertinya kamu heran melihat sikapku?” Laki-laki 
itu menjawab, “Benar.” Umar lalu berkata, “Apa yang biasa kaulakukan di 
rumah?” Laki-laki itu menjawab, “Aku masuk ke rumah yang diam tanpa 
ada gerak.” Maka Umar berkata, “Pergilah, kamu sudah bebas dari tugas 
menjadi gubernur yang dimandatkan oleh Umar. Sesungguhnya orang 
yang tidak mengenal kasih sayang terhadap anak-anaknya, pasti tidak 
pernah mengenal kasih sayang terhadap umat Muhammad SAW.” 

                                                      
369 HR. Bukhari dalam Kitab Adab, bab: Kasih sayang terhadap anak, menciumnya dan 

memeluknya (10/426)(Fathul Bâri). 
370 Lihat: Fathul Bâri (0/427). 
371 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (6/46) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-nya 

bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Nasa’i dari Abdullah Bin Syadad dari bapaknya. Dalam riwayat itu, 
ia menyebutkan Hasan atau Husen, karena ragu. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dan 
menurutnya hadits ini shahih, sesuai syarat Bukhari Muslim. 
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Aqra’ Bin Habis pernah melihat Rasulullah SAW mencium anaknya 
Hasan. Maka Aqra’ berkata, “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang 
anak. Tidak satupun dari mereka yang pernah kucium.” Maka Rasulullah 
memandang kepadanya dan berkata, “Siapa yang tidak pernah mengasihi 
pasti tidak akan pernah dikasihi.”372 

Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang tertimpa musibah karena 
anak perempuan lalu ia bersabar, niscaya anak perempuan itu akan 
menjadi pelindungnya dari api neraka.”373 

Rasulullah SAW juga bersabda, “Barang siapa yang memelihara dua 
anak perempuan, niscaya aku dan orang itu akan masuk ke dalam surga 
seperti ini –lalu beliau mengisyaratkan dengan jari-jari beliau).”374 

Di antara bukti kasih sayang dan pemeliharaan ialah bahwa cinta kasih 
harus diiringi dengan sikap tegas. Bukan cinta yang membuat anak terlena 
dan hanyut. Cinta sebenarnya adalah cinta yang dengannya diharapkan 
anak mau meniru dan mentauladani, di samping mau menerima 
pengarahan. Tidak mengapa sedikit menggertak atau mengancam untuk 
tidak melakukan perbuatan buruk dan tidak mengapa menyanksi anak 
dengan tidak diberi beberapa kesenangan, tapi jangan sampai anak salah 
dalam memahami tindakan itu.  

Seorang pujangga berkata: 

Tirulah gertakan orang yang tegas, 

tapi sesekali tiru pula orang yang penuh kasih sayang 

Suatu hari, Rasulullah SAW melihat Hasan Bin Ali RA yang masih kecil 
mengambil kurma sedekah dan langsung memasukkannya ke mulutnya. 
Maka, Rasulullah SAW berkata, “Khak..khak.., muntahkan..muntahkan! 
Bukankah kamu tahu bahwa kita tidak boleh harta sedekah.”375 

Untungnya ia belum sempat menelan kurma yang tidak halal itu. 
Rasulullah SAW juga memberitahukan kepadanya tentang hukumnya, 
hingga ia tidak terbiasa memakan yang diharamkan oleh Allah pada masa-
masa berikutnya. 

Masa kedua: Setelah berlalu usia bermain dan masa penanaman akhlak 
serta hal-hal penyempurnanya habis, datang masa kanak-kanak (5-7). 
Masa ini adalah masa untuk pengarahan yang benar, memperlihatkan apa 
yang wajib dilakukan, melatihnya agar terbiasa melakukan kewajiban itu 
dan melarangnya dari melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. 
Sekarang anak sudah berada di pintu fase baru, yaitu pintu masa muda, di 

                                                      
372 HR. Bukhari dari riwayat Abu Hurairah, Kitab Adab, bab: Kasih sayang terhadap anak, 

mencium dan memeluknya (10/426)(Fathul Bâri). HR. Abu Daud, bab: Ciuman seseorang terhadap 
anaknya (14/129)(‘Aunul Ma’bûd). HR. Tirmidzi, bab: Riwayat tentang kasih sayang terhadap anak 
(6/39). Menurutnya status hadits ini hasan shahih (Tuhfah Al Ahwadzi). 

373 HR. Tirmidzi dalam Jâmi’-nya, bab: Riwayat tentang nafkah untuk anak perempuan (6/41). 
Menurutnya status hadits ini hasan. 

374 HR. Tirmidzi, bab: Riwayat tentang nafkah terhadap anak perempuan (6/43). Menurutnya 
status hadits ini hasan gharib. (Tuhfah Al Ahwadzi).  

375 HR. Ahmad, Abu Daud dan Hakim. Menurutnya hadits ini shahih, sesuai syarat Muslim. 
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mana pada masa itu seorang anak ingin mencari jati dirinya dan berontak 
untuk mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, pada masa muda, 
sangat sulit bagi anak untuk menerima perintah atau menerima larangan 
dengan senang hati, bahkan sanksi pun tidak efektif lagi.  

Karena itulah, di masa kanak-kanak ini, anak harus dibimbing dengan 
lemah lembut dan selalu memperhatikan perilakunya dengan hati-hati, 
agar tidak ada di antara orang tua dan anaknya jurang pemisah yang 
menghalangi untuk menerima arahan.  

Akan tetapi hendaknya arahan itu timbul dari dalam hati yang penuh 
kasih sayang yang selalu menaungi hubungan antara orang tua dan anak, 
terus menerus dalam lingkaran cinta kasih orang tua dan penghormatan 
dari anak. 

Sebaiknya anak yang baru tumbuh jangan sampai melihat orang tuanya 
kecuali dengan gambaran, sifat dan akhlak yang mulia, sebab anak akan 
menemukan tauladan yang baik darinya, hingga ia dapat menahan 
kesusahan dan menanggung beban.  

Rasulullah SAW bersabda, “Suruhlah anakmu untuk melakukan shalat 
bila mereka sudah berumur delapan tahun dan pukul mereka bila 
meninggalkan shalat saat mereka berumur sepuluh tahun serta pisahkan 
tempat tidur mereka.” 

Masalahnya bukan masalah sayang dan sikap lemah lembut saja, akan 
tetapi masalahnya adalah di masa perpindahan ini, perilaku orang tua 
dalam mendidik anak juga harus berubah kepada perilaku yang akan 
membawa kebahagiaan dan melahirkan akhlak mulia bagi mereka. 

Sebagaimana mereka membiasakan diri dengan asas-asas perilaku dan 
adab umum di dalam rumah dan dengan orang lain, seperti memberi 
salam, meminta izin, etika di meja makan dan lain-lain, maka para 
pendidik juga harus mendidik dan mengajari mereka secara bertahap 
hingga mereka sampai ke masa balig, hingga mereka dapat meletakkan 
kaki mereka di jalan yang benar.  

Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah 
budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang 
belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam 
satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan 
pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang 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. 
Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta 
izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An Nûr:58-59) 
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Al Qurthubi berkata, “Allah mendidik hamba-hamba-Nya pada ayat ini, 
dengan menjelaskan bahwa antara hamba dan anak-anaknya itu ada tiga 
waktu yang masing-masing harus meminta izin, sebab di waktu itulah 
biasanya pakaian dilepas. 

- Waktu sebelum fajar, yakni waktu bagun tidur dan waktu 
mengganti pakaian tidur dengan pakaian siang hari.  

- Waktu qailulah (sebelum Zuhur). Waktu ini juga waktu melepas 
pakaian. 

- Waktu setelah shalat Isya, yakni waktu bersiap-siap untuk tidur.  

Melepas pakaian pada waktu-waktu di atas sering sekali dilakukan. 
Oleh karenanya, diwajibkan untuk meminta izin. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa di suatu hari, pada waktu 
qailulah, Rasulullah SAW pernah mengutus seorang anak kecil untuk 
memanggil Umar Bin Khatthab RA. Ternyata anak kecil itu mendapati 
Umar sedang tidur di dalam rumahnya dengan pintu tertutup. Anak kecil 
itu mengetuk pintu dan memanggilnya sambil masuk ke dalam. Umar pun 
terbangun lalu duduk, dan saat itu sedikit auratnya terbuka. Umar lalu 
bergumam, “Aku berharap, Allah melarang anak-anak kami, istri-istri 
kami dan pelayan kami masuk menemui kami di saat-saat seperti ini 
kecuali sudah mendapat izin.” Kemudian ia berangkat menemui Rasulullah 
SAW. Ternyata ayat ini telah turun. Maka Umar pun sujud kepada Allah 
SWT. 

Masa ketiga adalah masa puber, yaitu masa yang paling sulit dan paling 
berat dalam pertumbuhan anak, masa yang paling berpengaruh dalam 
kehidupannya sekarang juga yang akan datang dan masa yang paling sulit 
juga paling berat bagi para pendidik atau orang tua. 

Hal itu karena, saat beberapa perubahan dari perkembangan jasmani 
dan seksual terkumpul pada anak, serta perasaan sampainya ia seperti 
orang dewasa dan sempurna, maka dalam keadaan ini ia melihat arahan 
dan beban merupakan pelanggaran terhadap haknya, menghinakan 
kehormatannya dan merendahkannya dari kedudukan yang semestinya.  

Pasa masa ini, anak harus disikapi dengan sikap bersahabat. Metode 
persahabatan adalah jalan yang aman untuk bisa membimbingnya dengan 
mudah, meneruskan arah menuju keselamatan dan melanjutkan usaha 
membawanya kepada kestabilan jasmani, jiwa dan sosial.  

Pada masa ini, sebaiknya anak dijadikan seperti saudara hingga ia 
terbiasa menerima arahan dengan penuh rasa senang. Kemudian bimbing 
ia agar menghabiskan waktu kosongnya dalam olah raga dan mencari ilmu 
pengetahuan. 

Diriwayatkan bahwa Umar Bin Khatthab RA pernah menulis surat 
kepada para gubernurnya. Dalam surat itu ia berkata, “Ajarkan kepada 
anak-anak keterampilan berenang dan menunggang kuda dan ceritakan 
kepada mereka kisah-kisah teladan juga syair-syair yang baik.” 
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Tidak diragukan lagi bahwa penerapan ulama salaf dengan pendidikan 
mulia inilah yang melahirkan laki-laki yang mampu mengukir sejarah 
yang yang takkan pernah pudar, padahal mereka masih muda, tidak lebih 
dari umur anak-anak di tingkat SMP sekarang. 

Kita temui Muhammad Al Qasim Bin Muhammad. Ia memimpin 
pasukan perang untuk menggempur India saat ia berumur tujuh belas 
tahun. Juga seperti Thariq Bin Ziyad dan Usamah Bin Zaid. Orang-orang 
ini adalah hasil dari pendidikan yang benar, yang mampu melahirkan 
patriot-patriot dan mampu bersaing di segala bidang. 

Ibnu Hisyam berkata376, “Rasulullah SAW memperbolehkan Samarah 
Bin Jundub Al Fazari dan Rafi’ Bin Khudaij untuk ikut dalam perang 
(Perang Uhud), padahal mereka masih berumur lima belas tahun. 
Sebelumnya beliau pernah menolak permohonan mereka. Lalu ada yang 
berkata kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, Rafi’ itu pandai memanah’, maka 
beliau pun memperbolehkannya. Tapi setelah itu, ada yang berkata kepada 
beliau lagi, ‘Wahai Rasulullah, Samarah pernah mengalahkan Rafi’’, maka 
beliau pun akhirnya memperbolehkan Samarah.” 

Beliau juga pernah menolak Usamah Bin Zaid, Abdullah Bin Umar, Zaid 
Bin Tsabit, Barra Bin Azib, ‘Amr Bin Hazm dan Usaid Bin Zhahir untuk ikut 
berperang karena mereka masih terlalu kecil, tapi kemudian beliau 
mengizinkan mereka pada perang Khandak, sementara mereka masih 
berumur lima belas tahun. 

Pada hakikatnya, pada masa ini, para orang tua merupakan sebaik-baik 
sarana untuk mendidik anak, sebab mereka adalah gambaran yang dapat 
membekas pada jiwanya. Setiap anak berusaha meniru orang tuanya dalam 
segala hal, hingga dalam cara berjalan dan cara berbicara. Oleh karena itu, 
seorang pujangga pernah berkata: 

Akan tumbuh seorang pemuda, seperti apa yang biasa dilalukan orang 
tuanya 

Kita tidak akan menemukan di lingkungan yang tabiat dan akhlak 
penduduknya baik lagi lurus kecuali anak yang menggambarkan 
lingkungan tersebut, dalam kebagusan perbuatan dan keindahan jiwa yang 
tidak dibuat-buat. Sebagaimana tidak akan lahir di rumah yang perilaku 
penghuninya berantankan kecuali orang yang akhlaknya rusak dan salah 
didikan. Ini gambaran nyata dan hasil yang pasti dari buruknya 
pendidikan. 

Seorang pujangga berkata: 

Jika tuan rumah memukul rebana, maka semua penghuni rumah akan 
berdansa 

Di antara hak anak pada orang tua, bahwa mereka berlaku adil dalam 
menampakkan kasih sayang, juga dalam pemberian, sebab itu dapat 

                                                      
376 Lihat: Sîrah Ibni Hisyâm, juz 3. 
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membaguskan hubungan antara mereka, menjadikan mereka merasa sama 
lagi saling mencintai, mengekalkan kebaktian dan kasih sayang mereka 
terhadap orang tua dan membawa mereka kepada taat juga berbuat baik 
terhadap mereka. 

Nu’man Bin Basyir berkata “Bapakku pernah membawaku menemui 
Rasulullah SAW. Lalu Bapak berkata, ‘Sesungguhnya aku telah memberi 
anakku ini seorang budak milikku.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Apakah 
semua anakmu kauberi juga?’ Bapak menjawab, ‘Tidak.’ Maka Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Ambil kembali pemberian itu.’” Dalam riwayat lain: 
“Bapakku pergi menemui Rasulullah SAW agar beliau menyaksikan 
pemberiannya kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Apakah ini juga 
kaulakukan pada seluruh anakmu?” Bapak menjawab, “Tidak.” Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah di 
atara anak-anakmu.” Maka Bapakku pun mengambil kembali 
pemberiannya.” 

Dalam riwayat Muslim: Rasulullah SAW bersabda, “Cari saksi lain 
untuk hal ini selain aku.” Kemudian beliau bersabda, “Apakah kamu ingin 
semua anakku berbakti kepadamu?” Bapak menjawab, “Tentu.” Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Kalau begitu, jangan kamu memberi salah 
seorang anak saja.”377 

Hadits di atas merupakan dalil kewajiban menyamaratakan pemberian 
di antara anak. Malah, Bukhari secara terang-terangan menyebutkan akan 
hal itu. Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, Ats Tsauri dan lainnya. 
Sesungguhnya pemberian itu batal dengan tidak adanya persamaan. 
Pernyataan ini diambil dari lafal hadits di atas, di mana Rasulullah SAW 
memerintahkan untuk mengambil kembali pemberian dan dengan sabda 
beliau dalam riwayat lain: “Takutlah kepada Allah”, “Bersikap adillah di 
antara anak-anakmu”, “Kalau begitu jangan..” dan sabda beliau: “Aku 
tidak mau menjadi saksi kezaliman.” 

Para ulama berbeda pendapat tentang cara penyamarataan. Ada yang 
berkata bahwa pemberian kepada laki-laki dan perempuan itu sama. Ini 
makna lahir dari sabda beliau pada riwayat Nasa’i: “Hendaknya kamu sama 
ratakan di antara mereka.” Pada riwayat Ibnu Hibban: “Sama ratakan 
antara mereka”, dan berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas: “Sama 
ratakan antara anak-anak kalian dalam pemberian. Seandainya aku boleh 
mengutamakan seseorang, pasti aku akan mengutamakan perempuan.”378 

Ada yang berpendapat bahwa penyamataraan itu adalah memberikan 
anak laki-laki bagian dua anak perempuan, seperti yang terdapat dalam 
pembagian waris-mewaris.  

                                                      
377 HR. Bukhari, Kitab Pemberian, bab: Pemberian kepada anak (5/210-211) dan Kitab Kesaksian 

(5/258)(Fathul Bâri). HR. Muslim, Kitab Pemberian, bab: Makruh mengutamakan sebagian anak atas 
sebagian lainnya dalam pemberian (3/1341). HR. Abu Daud, Kitab Jual Beli, bab: Tentang seseorang 
yang melebihkan sebagian anaknya dalam pemberian (3/292-293). HR. Tirmidzi, Kitab Hukum, bab: 
Riwayat tentang pemberian dan persamaan antara anak (3/149). HR. Nasa’i, Kitab Pemberian (6/258-
261). HR. Malik dalam Muwaththa’-nya, Kitab Kurban, bab: Pemberian yang dibolehkan (2/751-752). 

378 HR. Sa’id Bin Manshur dan Baihaqi dengan sanad hasan. 
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Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib membagi 
sama rata, namun hanya disunahkan saja.379 

Ketika anak sudah mencapai usia duapuluh satu tahun, berarti orang 
tua telah menunaikan kewajibannya, sebab anak itu sudah sampai ke masa 
kesempurnaan umur dan kematangan berpikir serta kesiapan jiwa. Ia 
sudah sampai ke masa dewasa.  

Tidak ada lagi ketakutan ia akan menyeleweng setelah sekian lama ia 
tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Sangat sulit meluruskan bila 
sudah sampai ke masa ini, jika ia tumbuh dalam keadaan bengkok. Seperti 
kata pepatah, sulit meluruskan batang pohon yang sudah dewasa. Jika tetap 
dilakukan, pasti akan membuatnya patah. 

Pasa masa ini, tangung jawab orang tua terhadap anak sudah selesai. 
Mereka akan mendapatkan pahala dengan apa yang telah diusahakan dan 
mereka akan mendapat dosa dengan apa yang mereka lalaikan.  

Tidak ada cara lain bagi orang tua di masa anak sudah dewasa ini, 
kecuali hanya bisa menasehati dan mewasiati mereka, sembari 
menceritakan pengalaman mereka, seperti yang dilakukan oleh Lukman 
kepada anaknya. Allah SWT berfirman, “Dan (ingatlah) ketika Luqman 
berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran  kepadanya, ‘Hai 
anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar  kezaliman  yang besar.” 
(QS. Luqman:13) “ (Luqman berkata), ‘Hai anakku, sesungguhnya jika ada 
(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit 
atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya  
(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. 
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah   (manusia) mengerjakan yang 
baik dan cegahlah (mereka)  dari perbuatan yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu  termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan 
janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. Luqmân:16-
19) 

Juga seperti pesan Asma Binti Kharijah Al Fazari kepada anaknya saat 
anaknya itu menikah, “Hai anakku, sesungguhnya kamu baru saja keluar 
dari kehidupan yang dalam kehidupan itu kamu tumbuh besar dan 
sekarang kamu berada di atas ranjang yang belum pernah kaurasakan 
bersama seseorang yang belum akrab kaukenal. Maka, jadilah kamu 
untuknya seperti bumi niscaya ia akan menjadi seperti langit untukmu. 
Jadilah kamu untuknya seperti hambaran niscaya ia akan menjadi seperti 
tiang untukmu. Jadilah kamu untuknya seperti budak niscaya ia akan 
menjadi seperti hamba untukmu. Jangan pernah kamu meminta dengan 

                                                      
379 Lihat: Subulussalâm, Ash Shan’ani (3/190). 
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memelas kepadanya sebab ia akan membencimu dan jangan pernah kamu 
menjauhinya sebab ia akan melupakanmu. Jika ia mendekatimu maka 
mendekatlah kepadanya dan jika ia menjauh maka menjauhlah darinya. 
Pelihara hidung, pendengaran dan matanya. Jangan sampai ia mencium 
sesuatu darimu kecuali yang berbau harum, jangan sampai ia mendengar 
kecuali yang baik dan jangan sampai ia memandang kecuali yang bagus.” 

Juga seperti pesan380 yang diceritakan oleh Yazid bin Muawiyyah, ia 
berkata, “Bapakku mengirim seseorang untuk memangil Ahnaf bin Qais. 
Ketika Ahnaf sudah sampai, Bapakku berkata, “Hai Abu Bahr apa yang 
kamu katakan tentang anak?” Ia berkata, “Wahai Amirul Mukminin, ia 
adalah buah hati kita, tulang punggung kita dan kita bagi mereka ibarat 
bumi yang hina dan langit yang menaungi. Jika mereka meminta pasti 
kuberi dan jika mereka marah aku ridho kepada mereka. Mereka berikan 
kasih sayang kepadamu dan mereka perlihatkan usaha mereka agar kamu 
senang. Janganlah kamu menjadi beban yang memberatkan bagi mereka, 
sebab mereka akan bosan dengan kehidupanmu, menginginkan 
kematianmu dan tidak senang dekat dengamu.” Mu’awiyah lalu berkata, 
“Demi Allah, hai Ahnaf, sungguh engkau masuk padaku saat aku marah 
dam murka terhadap Yazid.” Ketika Ahnaf keluar dari sisinya ia pun ridho 
terhadap Yazid dan mengirimkan kepadanya dua ratus ribu dirham 
ditambah dua ratus lembar pakaian. 

Berdasarkan pelajaran ini, coba kita melihat keluarga, mungkin kita 
akan menemukannya sangat berbeda dari pelajaran yang penuh hikmah 
ini.  

Kebanyakan manusia tidak memiliki sikap bijaksana seorang pemimpin 
dan jauhnya pandangannya, oleh karena itu ia mengira bahwa pendidikan 
tidak akan sempurna kecuali dengan kekuasaan dan teror (ancaman), 
membatasi gerak dan lain-lain daripada hal yang dapat merusak perilaku 
dan watak anak didik, yang dengan itu mereka menjadi jahat terhadap diri 
mereka, keluarga dan bahkan komunitas mereka sendiri.  

Adapun orang yang tidak tahu menahu tentang anak, selalu sibuk 
hingga tidak sempat mendidik mereka malah membiarkan mereka hanyut, 
mungkin karena cintanya kepada mereka lebih dari yang semestinya, 
hingga menjadikannya selalu memenuhi setiap keinginan mereka, 
mewujudkan segala kemauan mereka baik yang bermanfaat atau 
mudharat, semua itu tidak menghasilkan kebaikan pada perilaku mereka 
dan tidak mendidik mereka untuk menanggung kesusahan dan memikul 
beban apalagi membiasakan diri mereka dengan sifat-sifat mulia. Mereka 
tumbuh tanpa memiliki kepercayaan diri atau kekuatan akidah atau 
menghormati aturan. Contoh akan hal ini banyak sekali dalam kehidupan.  

Mungkin juga karena ia tumbuh dari keburukan perilaku orang tua 
mereka sendiri atau tidak adanya kepercayaan dengan asas-asas 
pendidikan yang benar. Bila sudah demikian, jangan kau cela anak atas apa 
yang mereka lakukan. 

                                                      
380 Lihat: Ihyâ Ullûmiddîn, Al Ghazali (6/48). 
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Pada kenyataannya, terlalu kurang dan terlalu lebih adalah watak 
sebagian besar manusia dan akibat keduanya sangat buruk. Ini tidak bisa 
diperbaiki kecuali bila terjadi perubahan dalam perilaku orang tua dan 
dalam pendidikan anak. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada 
pada suatu kaum hingga mereka sendiri yang merubahnya.  

4. Hak Orang Tua Pada Anak 

Dari penjelasan terdahulu kita telah mengetahui hak anak pada orang 
tua dan bagaimana orang tua bertanggung jawab terhadap anak mereka 
dari setiap sisi, baik materi dan maknawi juga dalam setiap masa 
perkembangan mereka dalam kehidupan yang penuh dengan duri, dari 
masa kanak-kanak sampai masa remaja dengan segala problematikanya 
hingga orang tua dapat membawa anak-anaknya menjadi seorang manusia 
dewasa dan mempunyai kesempurnaan rohani, jasmani dan rasional. Oleh 
kerena itu anak harus membalas kebaikan orang tua ketika mereka 
memerlukannya dan membantu mereka dalam menghadapi kehidupan dan 
bebannya.  

Perlu diperhatikan di sini bahwa setiap kemampuan dan kesempurnaan 
yang dimiliki oleh anak, hanyasanya bersumber dari kekuasaan ilahi dan 
orang tua yang menghabiskan waktu mereka juga kekuatan mereka dalam 
mendidiknya.  

Setelah jihad panjang, orang tua pasti mengalami perubahan, dari kuat 
menjadi lemah, dari sehat menjadi sakit-sakitan, dari kesempurnaan dan 
aktif menjadi tua dan penuh uban. Sungguh besar hajat mereka kepada 
orang yang mengembalikan sebagian dari apa yang mereka telah 
korbankan dan mengantikan sebagian apa yang hilang dari mereka. Kami 
sebut sebagian, namun maksud kami adalah keseluruhan, sebab betapapun 
besarnya kebaktian dan kebaikan yang dilakukan oleh anak terhadap orang 
tuanya, tetap tidak akan mampu mengimbangi satu kebaikan dari 
kebaikan-kebaikan orang tua, karena merekalah yang menjadi sebab 
keberadaan mereka, disamping keletihan mengandung, menyusui dan 
memelihara. Semua itu merupakan perkara yang tidak bisa diganti. 

Oleh karena itu, banyak disebutkan dalam kitab Allah, hadits Rasulullah 
dan dalam sejarah orang-orang saleh dahulu, wasiat atau pesan untuk 
berbakti kepada orang tua dan berbuat baik terhadap mereka. Tidak ada 
bukti yang terkuat untuk hal itu, kecuali bahwa Al Qur’an banyak 
mengiringkan pesan berbakti kepada orang tua dengan perintah 
mengesakan Allah SWT dan ikhlas beribadah hanya kepada-Nya, seperti 
firman Allah SWT, “Sembah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-
Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu 
bapak.” (QS. An Nisâ’:36) di samping penekanan terhadap perintah wajib 
melaksanakan kebaktian kepada kedua orang tua dan berbuat baik 
terhadap mereka dalam begitu banyak ayat Al Qur’an, seperti dalam firman 
Allah SWT: “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua 
orang ibu bapak.” (QS. Al ‘Ankabût:8) Firman Allah SWT: “Dan Kami 
perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapak, 
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ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan 
kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. 
Luqmân:14) Firman Allah SWT: “Kami perintahkan kepada manusia 
supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya 
mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah 
payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh 
bulan.” (QS. Al Ahqâf:15) 

Ibnu Abbas RA berkata, “Ada tiga ayat yang turun berbarengan dengan 
tiga hal. Tidak diterima satu hal tanpa dibarengi dengan hal lainnya: 

- Firman Allah SWT: “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.” 
Maka siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, 
tidak akan diterima. 

- Firman Allah SWT: “Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat.” Maka, 
siapa yang shalat tapi tidak berzakat, tetap tidak akan diterima. 

- Firman Allah SWT: “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang 
ibu bapakmu.” Maka, barang siapa yang bersyukur kepada Allah 
tapi tidak bersyukur kepada orang tua, pasti ia tidak akan 
diterima.381 

Berbakti kepada orang tua ini lebih diwajibkan dan lebih ditekankan 
lagi ketika orang tua sudah lanjut usia. Oleh karena itu, nash menyatakan 
sangat perlunya orang tua kepada bantuan anak di usia lanjut dan perlunya 
perhatian anak terhadap mereka. Tapi terkadang ada anak yang berharap 
orang tua meninggal karena ada kepentingan pribadi atau warisan yang 
mereka tinggalkan.  

Allah SWT berfirman, “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya 
kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 
pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kami mengatakan kepada 
keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah 
dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 
ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” (QS. Al Isrâ’:23-24) 

Siapa yang kurang dalam berbakti kepada orang tua saat keduanya 
sudah lanjut usia, ia akan mendapatkan akibat buruk di dunia dan di 
akhirat. Rasulullah SAW bersabda, “Rugi dan rugi.” Ada yang bertanya, 
“Siapa, wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang 

                                                      
381 Lihat: Az Zawâjir ‘An Iqtirâfil Kabâir, Ibnu Hajar Al Haitsami (2/67). 
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mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau keduanya sudah lanjut 
usia, tapi tidak membuatnya masuk surga.”382 

An Nawawi berkata383, “Hadits ini mengandung anjuran untuk berbakti 
kepada kedua orang tua dan menyatakan akan besarnya pahalanya. Makna 
hadits di atas, berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah lanjut 
usia dan lemah, dengan cara melayani, memberi nafkah atau lainnya, dapat 
menjadi sebab masuk surga. Siapa yang kurang dalam kebaktiannya maka 
ia telah menyia-nyiakan kesempatan masuk surga dan ia telah merugi.” 

Rasulullah SAW mengutamakan ibu atas bapak dalam hal kebaktian, 
sebab ibu sendirian dalam menanggung kesusahan pada tiga keadaan, 
yaitu: saat mengandung, melahirkan dan menyusui. Setelah itu, baru bapak 
ikut bersama ibu dalam mendidik. Abu Hurairah RA bersabda, “Seorang 
laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Ia bertanya, “Siapa orang yang 
paling berhak dengan kebaktianku?” Rasulullah SAW menjawab, “Ibumu.” 
Laki-laki itu bertanya lagi, “Setelah itu, siapa lagi?” Rasulullah SAW 
menjawab, “Ibumu.” Laki-laki itu bertanya lagi, “Kemudian siapa lagi?” 
Rasulullah SAW menjawab, “Ibumu.” Untuk keempat kalinya, laki-laki itu 
bertanya, “Kemudian siapa lagi?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Bapakmu.”384 Dalam riwayat Muslim: “Kemudian orang yang lebih dekat 
denganmu dan orang yang dekat denganmu.”  

An Nawawi berkata385, “Dalam hadits ini terkandung anjuran untuk 
berbakti kepada kerabat dekat dan ibu adalah yang paling berhak untuk 
itu, lalu bapak dan kemudian orang yang dekat denganmu.” 

Para ulama berkata, “Sebab didahulukan ibu, karena ia lebih lelah, 
lebih kasih dan ia sendirian menanggung beban mengandung anak, 
melahirkan serta menyusui, di samping mendidiknya, mengayominya, 
merawatnya dan lain-lain. Malah Harits Al Muhasibi meriwayatkan ijma’ 
ulama bahwa ibu lebih didahulukan dalam kebaktian dari bapak dan 
menurut jumhur ulama pun begitu. Namun ada sebagian ulama yang 
menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam berbakti kepada kedua 
orang tua. Mereka menisbatkan pendapat ini kepada Malik. Akan tetapi, 
yang benar adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits di atas.” 

Al Qadhi berkata, “Para ulama sepakat bahwa ibu dan bapak lebih 
utama untuk kebaktian dari yang lainnya. Sahabat kami berkata, 
“Disunahkan mendahulukan ibu dalam kebaktian (berbuat baik), 
kemudian kepada bapak, anak, kakek-nenek, saudara, baru kemudian 
kepada kerabat dekat (Dzawil Arham), seperti paman dari pihak bapak, 
bibi dari pihak bapak, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu. 

                                                      
382 HR. Muslim, Kitab Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab, bab: Mendahulukan kedua orang 

tua atas shalat dan lainnya (16/108)(An Nawawi). 
383 Lihat: Syarh Muslim, An Nawawi (16/109). 
384 HR. Muslim, Kitab Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab, bab: Berbakti kepada kedua orang 

tua dan mereka berdua lebih berhak untuk itu (16/102)(An Nawawi). HR. Abu Daud, bab: Berbakti 
kepada kedua orang tua (14/47) (‘Aunul Ma’bûd). HR. Tirmidzi, Pintu-pintu kebaikan dan 
silaturrahmi, bab: Riwayat tentang berbakti kepada kedua orang tua (1/21). Menurutnya status hadits 
ini hasan. (Tuhfah Al Ahwadzi).  

385 Lihat: Muslim Syarh An Nawawi (16/102). 
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Didahulukan yang lebih dekat baru yang dekat. Juga didahulukan yang 
berhubungan dengan ibu-bapak atas orang yang berhubungan dengan 
salah satu saja. Kemudian baru kepada kerabat yang bukan muhrim, seperti 
anak paman dari pihak bapak dan anak paman dari pihak ibu dan lain-
lain. Kemudian tetangga dan didahulukan yang dekat baru yang jauh. 
Begitu juga jika kerabat berada di luar kota, maka didahulukan tetangga 
yang dekat atau yang di samping rumah. Para ulama memasukkan suami 
dan istri dalam golongan muhrim386.  

Al Qurthubi berkata, “Maksud hadits di atas, ibu berhak mendapatkan 
bagian sempurna dari kebaktian anak dan didahulukan atas bapak.” 

Syaikh Al Hafizh Ibnu Qayyim dan Imam Ahmad berkata, ‘Ibu berhak 
mendapatkan ¾ kebaktian. 3 bagian387 itu untuk tiga hal yang khusus 
dialami oleh seorang ibu, yaitu lelahnya mengandung, sulitnya melahirkan 
dan lelahnya menyusui.’” Ia berkata juga, “Taat untuk bapak dan kebaktian 
untuk ibu.” Dalam menyebutkan pernyataan ini, ia berdalih dengan sebuah 
hadits dari Abu Darda RA: “Ada seorang laki-laki datang menemuinya dan 
berkata, ‘Aku mempunyai seorang istri dan ibuku memintaku untuk 
menceraikannya.’ Abu Darda RA berkata, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang tua adalah pintu surga yang paling 
tengah, maka jika kamu ingin, sia-siakan atau pelihara pintu itu.”388 

Tentang makna sabda Rasulullah SAW: “Orang tua adalah pintu surga 
yang paling tengah”, Al Qadhi berkata389, “Artinya paling baik dan paling 
tinggi. Makna hadits bahwa sebaik-baik hal yang dapat memasukkan 
seseorang ke dalam surga dan sebaik-baik hal yang dapat 
menyampaikannya ke derajat yang mulia adalah menurut kepada orang tua 
dan menjaga perasaannya.” Ulama lain berkata, “Sesungguhnya surga 
mempunyai beberapa pintu dan pintu yang paling baik adalah yang paling 
tengah. Sedangkan sebab yang bisa memasukkan seseorang ke pintu tengah 
itu adalah menjaga hak-hak orang tua.” 

Dari Abdullah Bin ‘Amr RA, Rasulullah SAW bersabda, “Ridha Allah ada 
pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua.”390 
Sebab Allah SWT memerintahkan untuk mentaati orang tua dan 
memuliakan mereka. Maka, siapa yang taat kepada mereka sama dengan 
taat kepada Allah dan siapa yagn membuat mereka murka maka sama 
dengan membuat Allah murka. Ini merupakan ancaman keras dan 
menyatakan bahwa durhaka itu merupakan dosa yang amat besar. 

                                                      
386 Lihat: Ibid (16/102-103) 
387 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi (6/22). 
388 Lihat: HR. Tirmidzi, Pintu-pintu kebaikan dan Silaturrahmi, bab: Keutamaan ridha orang tua 

(6/24,25). Menurutnya, status hadits ini shahih (Tuhfah Al Ahwadzi). HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban 
dalam Shahîh-nya, Abu Daud Ath Thayalisi dan Hakim dalam Mustadrak-nya. Hadits ini dishahihkan 
dan diakui oleh Adz Dzahabi. 

389 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At Tirmidzi (6/25). 
390 HR. Tirmidzi, Pintu-pintu kebaikan dan Silaturrahmi, bab: Keutamaan ridha orang tua (6/25). 

Tirmidzi berkata, “Status mauquf lebih benar dari status marfu’.” HR. Ibnu Hibban secara marfu’ dalam 
Shahîh-nya. HR. Hakim dan menurutnya status hadits ini shahih menurut syarat Muslim. Begitulah 
disebutkan dalam At Targhîb (Tuhfah Al Ahwadzi). 
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Dalam riwayat Thabari, disebutkan dengan lafal: “Ridha Tuhan ada 
pada ridha kedua orang tua dan murka-Nya ada pada murka kedua orang 
tua.” 

Ibnu Umar RA pernah melihat seorang laki-laki sedang melakukan 
thawaf di Ka’bah sambil menggendong ibunya di pundaknya. Lalu laki-laki 
itu berkata kepada Ibnu Umar, “Hai Ibnu Umar, menurutmu apakah aku 
sudah dapat mengimbangi pengorbanan ibuku?” Ibnu Umar menjawab, 
“Belum, bahkan untuk satu seyumannya pun masih belum. Akan tetapi 
kamu sudah berbuat baik terhadapnya, dan Allah pasti akan membalas 
perbuatan baik yang sedikit dengan pahala yang banyak.”391 

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA secara 
marfu’: “Tidak akan masuk surga pengadu domba, orang yang durhaka 
dan peminum khamar.” Dari Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW 
bersabda, “Seorang anak tidak akan pernah dapat membalas pengorbanan 
seorang ibu kecuali bila anak menemukan ibunya menjadi hamba lalu ia 
membelinya dan memerdekakannya.”392 Artinya: Anak tidak akan dapat 
mengimbangi kebaikan orang tuanya kecuali bila ia mendapati mereka 
menjadi hamba, lalu ia membelinya dan memerdekakannya. 

Tentang berbakti kepada kedua orang tua juga, ada sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud RA. Ia berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama?” 
Beliau menjawab, “Shalat pada waktunya.” Aku bertanya lagi, “Kemudian 
apa, ya Rasul?” Beliau menjawab, “Berbakti kepada kedua orang tua.” Aku 
bertanya lagi, “Kemudian apa, ya Rasul?” Beliau menjawab, “Jihad di jalan 
Allah.” Setelah mengucapkan itu, Rasulullah diam. Seandainya aku terus 
bertanya pasti beliau pun akan menjawabnya.”393 

Sebagian ulama berkata394, “Hadits ini sesuai dengan firman Allah SWT 
yang berbunyi: “Bersyukurlah  kepada-Ku dan kepada dua orang ibu 
bapakmu.” (QS. Luqmân:14) Dalam tafsir ayat ini, Ibnu Uyainah berkata, 
“Siapa yang shalat lima waktu maka ia telah bersyukur kepada Allah dan 
siapa yang mendoakan kedua orang tuanya maka ia telah bersyukur kepada 
mereka.” 

Di antara bukti besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua 
dan besarnya hak mereka pada anak adalah tidak boleh berjihad kecuali 
dengan izin mereka. Dengan kata lain, anak tidak boleh pergi berjihad 
kecuali dengan izin ibu dan bapak. 

Berdasarkan hal ini maka berbakti kepada kedua orang tua 
didahulukan atas jihad di jalan Allah. Dalilnya, riwayat Bukhari dari 

                                                      
391 HR. Ibnu Hajar Al Haitsami, Kitab Ancaman Terhadap Dosa Besar (2/66), cetakan Bairut. 
392 HR. Abu Daud, bab: Berbakti kepada kedua orang tua (14/46)(‘Aunul Ma’bûd). HR. Muslim 

dan Tirmidzi (6/22). Menurut Tirmidzi, status hadits ini hasan shahih. Kami tidak mengenal hadits ini 
kecuali dari Suhail Bin Abi Shaleh, Nasa’i dan Ibnu Majah. 

393 HR. Tirmidzi, Pintu-pintu kebaikan dan Silaturrahmi, bab: Tentang berbakti kepada kedua 
orang tua (6/23). Menurutnya, status hadits ini hasan shahih. HR. Syaikhain (Bukhari Muslim), Abu 
Daud dan Nasa’i (Tuhfah Al Ahwadzi). 

394 Lihat: Tuhfah Al Ahwadzi Syarh Jâmi’ At Tirmidzi (6/23,24). 
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Abdullah Bin ‘Amr, ia berkata, “Ada seorang laki-laki berkata kepada 
Rasulullah SAW, “Aku akan ikut berjihad.” Rasulullah SAW bertanya, 
“Apakah kamu masih mempunyai ibu dan bapak?” ia menjawab, “Iya.” 
Maka Rasulullah SAW bersabda, “Berjuanglah untuk mereka.”395  

Maksud sabda Rasulullah SAW: “Berjuanglah untuk mereka”, yakni: 
Jika kamu masih mempunyai orang tua maka berusahalah untuk berbakti 
kepada mereka dan berbuat baik terhadap mereka, sebab itu sama dengan 
berjuang melawan musuh. 

Bukan maksudnya meremehkan jihad, akan tetapi bermaksud 
membesarkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, apalagi bila 
orang tua sudah lanjut usia. 

Dalam riwayat lain, Abdullah bIn ‘Amr Bin ‘Ash berkata, “Seorang laki-
laki menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Aku berjanji di 
hadapanmu untuk berhijrah dan berjihad hanya mengharap pahala dari 
Allah.” Rasulullah SAW bersabda, “Apakah salah satu dari orang tuamu 
masih hidup?” Laki-laki itu menjawab, “Iya, bahkan keduanya masih 
hidup.” Rasulullah SAW bertanya lagi, “Benarkan kamu mengharap pahala 
dari Allah.” Laki-laki itu menjawab, “Benar.” Maka Rasulullah SAW 
berabda, “Pulanglkah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah 
kepada mereka berdua.”396 

An Nawawi berkata, “Riwayat ini merupakan dalil besarnya keutamaan 
berbakti kepada kedua orang tua dan kebaktian itu lebih ditekankan 
daripada jihad. Riwayat ini juga sebagai dalil penguat pendapat ulama 
bahwa tidak boleh berhijad kecuali dengan izin mereka berdua, jika kedua 
orang tuanya tersebut muslim, atau dengan izin salah satu dari orang tua 
yang muslim. Jika kedua orang tua musyrik maka tidak disyaratkan harus 
dengan izin mereka, menurut Asy Syafi’i dan para ulama yang sependapat 
dengannya. Tapi menurut Ats Tsauri, tetap wajib dengan izin mereka 
walaupun mereka musyrik, jika peperangan itu tidak fardhu ain. Namun 
jika perang itu fardhu ‘ain maka boleh tidak dengan izin mereka. 

Di antara tanda berbakti kepada kedua orang tua dan hak mereka pada 
anak adalah tidak mencela mereka. Rasulullah SAW telah melarang hal itu, 
seperti yang terdapat dalam riwayat Abdullah Bin ‘Amr Bin ‘Ash, Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya dosa besar yang paling besar adalah bahwa 
seseorang mencela orang tuanya sendiri.” Salah seorang sahabat bertanya, 
“Bagaimana bisa seseorang mencela orang tuanya sendiri?” Rasulullah 
SAW menjawab, “Seseorang mencela bapak orang lain dan orang itu 
membalas celaan orang pertama dengan mencela bapaknya. Lalu ia 

                                                      
395 HR. Bukhari, Kitab Adab, bab: Tidak boleh berjihad kecuali dengan izin ibu bapak 

(10/403)(Fathul Bâri). 
396 HR. Muslim, Kitab Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab, bab: Berbakti kepada ibu bapak dan 

mereka lebih berhak untuk itu (16/104)(An Nawawi). 
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mencela ibu orang kedua dan orang kedua membalas celaan orang pertama 
dengan mencela ibunya.”397 

Dalam riwayat lain, dari Abdullah Bin ‘Amr Bin ‘Ash juga, Rasulullah 
SAW bersabda, “Termasuk dalam dosa besar, seseorang mencela orang 
tuanya sendiri.” Ada yang bertanya, “Apakah ada orang yang tega mencela 
orang tuanya sendiri?” Rasulullah SAW menjawab, “Ada, yakni seseorang 
mencela bapak seseorang lalu orang kedua ini membalas dengan mencela 
bapak orang pertama. Lalu orang pertama mencela ibu orang kedua dan 
orang kedua membalas dengan mencela ibu orang pertama.”398 

Ash Shan’ani berkata, “Seseorang mencela orang tuanya, artinya 
menyebabkan mereka dicela.” Hadits ini juga menyatakan keharaman 
menyebabkan tersakitinya orang tua dan menyebabkan mereka dicela dan 
membuat orang berdosa karena mencela orang tuanya. 

Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini menjadi dasar kaidah “Saddu Adz 
Dzarâi” (Mencegah terjadinya dosa). Dari hadits ini dapat diambil 
kesimpulan bahwa siapa yang menyebabkan perbuatan haram karena 
perbuatannya maka perbuatannya itu diharamkan, sekalipun ia tidak 
bermaksud melakukan perbuatan haram tersebut. Dasar hadits ini adalah 
firman Allah SWT yang berbunyi, “Dan janganlah kamu memaki 
sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka 
nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” 
(QS. Al An’âm:108) 

Syaikh Abu Muhammad Bin Abi Hamzah berkata399, “Hadits ini 
mengandung dalil akan kebesaran hak kedua orang tua. Hadits ini juga 
mengandung anjuran untuk mempertimbangkan hal yang sering terjadi, 
sebab orang yang mencela bapak orang lain boleh membalas celaan orang 
yang mencela bapaknya dan boleh juga tidak membalas, akan tetapi 
kebanyaknya ia akan membalas seperti yang dikatakan lawannyq.” 

Rasulullah SAW melarang durhaka terhadap orang tua dan 
menyebutnya sebagai dosa besar yang paling besar. Rasulullah SAW 
bersabda, “Maukah kalian kuberi tahu dosa tentang dosa besar yang paling 
besar?” Kami menjawab, “Tentu, ya Rasul.” Rasulullah SAW menjawab, 
“Ada tiga: menyekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, -saat 
mengucapkan dua hal itu beliau dalam keadaan bersandar-. Lalu beliau 
duduk dan bersabda, “Ketahuilah, dan perkataan bohong, kesaksian palsu. 
Ketahuilah, dan perkataan bohong, kesaksian palsu.” Beliau terus 
mengucapkannya hingga aku beranggapan beliau tidak akan berhenti.”400 

                                                      
397 HR. Bukhari, Kitab Adab, bab: Seseorang tidak boleh mencela orang tua orangnya 

(10/403)(Fathul Bâri). 
398 HR. Muslim, Kitab Iman, bab: Tentang dosa besar dan dosa yang terbesar (1/92). HR. Tirmdizi, 

Kitab Perbuatan Baik dan Silaturrahmi, bab: Riwayat tentang durhaka kepada kedua roang tua (6/28). 
Menurutnya, status hadits ini shahih. (Tuhfah Al Ahwadzi). 

399 Lihat: Fathul Bâri (10/404). 
400 HR. Bukhari, Kitab Adab, bab: Durhaka terhadap orang tua termasuk dosa besar 

(10/405)(Fathul Bâri). 
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Dalam riwayat Tirmidzi: “Rasulullah SAW beberapa kali mengulang-
ulangi kata-kata itu, hingga kami berkata, “Semoga beliau berhenti.”401 

Al ‘Uqûq (durhaka) diambil dari kata ‘Aqqun yang berarti memutuskan. 
Maksudnya adalah orang tua merasa terganggu dengan apa yang 
dilakukan oleh anak dari perkataan atau perbuatan. Ibnu ‘Athiyah 
menyatakan bahwa wajib taat kepada kedua orang tua dalam hal-hal 
mubah, tapi sunah dalam hal-hal yang dianjurkan dan hal-hal fardhu 
kifayah. Misalnya mengutamakan kedua orang tua ketika ada perkara yang 
bertentangan dengan keinginan mereka berdua, seperti orang yang 
dipanggil oleh ibunya untuk merawatnya saat ia jatuh sakit. Bila anak tetap 
di sisinya, ia akan melalaikan sebuah kewajiban, dan bila ia tidak berada di 
sisinya, ia akan menyalahi apa yang diinginkan oleh ibu. 

An Nawawi berkata402, “Para ulama sepakat bahwa wajib berbakti 
kepada kedua orang tua dan durhaka terhadap keduanya hukumnya haram 
dan termasuk dosa besar.” 

Tentang larangan durhaka terhadap orang tua dan perintah berbakti 
kepada mereka, Rasulullah SAW pernah bersabda, “Sesungguhnya Allah 
SWT telah mengharamkan kalian durhaka terhadap ibu, tidak memberi 
tapi malah meminta, mengubur anak perempuan dan Dia sangat benci 
dengan qila wa qala (ucapan tidak ada dasarnya), banyak bertanya dan 
menyia-nyiakan harta.”403 

Ummahât (ibu) bentuk jamak dari kata Ummahatun. Kata ini tidak 
dipergunakan kecuali untuk yang berakal. Sedangkan kata ummun itu bisa 
untuk yang berakal dan tidak berakal (binatang atau tumbuhan). 

Ibu khusus disebut di sini, untuk menampakkan besarnya hak ibu, 
walaupun durhaka terhadap bapak pun juga haram. Ketentuan durhaka 
yang diharamkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Bulqini adalah 
kedua orang tua atau salah satu dari mereka merasa terganggu dengan 
sikap, perkataan atau perbuatan anak, yang bukan hinaan menurut 
kebiasaan. 

Berdasarkan definisi ini, maka tidak termasuk durhaka terhadap orang 
tua yang memerintah atau melarang anaknya lalu anak itu tidak menurut 
dengan perintah atau larangan itu dengan penolakan yang menurut 
kebiasaan tidak termasuk tindakan penghinaan. Begitu juga misalnya orang 
tua mempunyai hutang terhadap anak, lalu anak itu mengadukannya ke 
pengadilan. Ini juga tidak termasuk durhaka. Ini pernah terjadi pada salah 
seorang anak sahabat Rasululah SAW yang mengadukan bapaknya kepada 
Rasulullah SAW, saat anak itu memerlukan uang yang dipinjam oleh 
bapaknya. Rasulullah SAW tidak menyebut pengaduan ini adalah tindakan 

                                                      
401 HR. Tirmidzi, Pintu-pintu keBaikan dan Silaturrahmi, bab: Riwayat tentang durhaka terhadap 

orang tua (6/27). Menurutnya, status hadits ini hasan shahih (Tuhfah Al Ahwadzi). 
402 Lihat: Muslim Syarh An Nawawi (16/104). 
403 HR. Bukhari, Kitab Adab, bab: Durhaka terhadap kedua orang tua termasuk dosa besar 
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kedurhakaan dan beliau tidak mengecam si anak sebab pengaduannya 
tersebut.”404 

Ash Shan’ani berkata, “Sabda Rasululah SAW: “Kamu dan hartamu 
milik bapakmu” adalah dalil atas larangan tidak memberi orang tua akan 
hartanya.” Ia berkata juga, “Berdasarkan hadits ini maka tindakan durhaka 
adalah seseorang menyakiti orang tuanya dengan sesuatu yang jika 
dilakukan terhadap orang lain hukumnya haram dan termasuk dosa kecil, 
tapi besar bila dilakukan pada orang tua. Atau: menyalahi perintah atau 
larangan pada hal-hal yang bila disalahi, dikhawatirkan anak itu akan mati 
atau membahayakan salah satu dari anggota tubuhnya, selain jihad wajib. 
Atau: menyalahi kehendak mereka dalam perkara perjalanan yang sulit 
bagi orang tua dan perjalanan itu tidak wajib atas anak, atau meninggalkan 
mereka cukup lama bukan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat atau 
mencari rezeki. Atau: tidak memuliakan orang tua.  

Jika anak mengutamakan orang lain atas orang tua atau tidak 
melakukan keinginannya, atau bermuka muram di hadapannya, maka itu 
semua, sekalipun tidak maksiat pada orang lain, namun pada orang tua itu 
termasuk tindakan durhaka.405 

Seorang muslim yang selalu melakukan ketaatan, seperti shalat, puasa 
dan sedekah, akan tetapi ia durhaka terhadap ibunya, Allah tidak akan 
menerima ketaatannya dan jika ia meninggal dunia, Allah akan tahan 
lisannya untuk mengucap syahadat, hingga ibunya ridha terhadapnya, 
sebab ridha Allah SWT ada pada ridha ibu dan murka Allah ada pada 
murka ibu.  

Coba anda renungkan kisah Alqamah dan jadikan kisah itu sebagai 
pelajaran dan nasehat, khususnya bagi para pemuda. Alqamah seorang 
pemuda yang selalu melakukan ketaatan, seperti shalat, puasa dan sedekah, 
akan tetapi ia durhaka terhadap ibunya, maka Allah marah terhadapnya. 

Thabari dan Ahmad meriwayatkan dari Abdullah Bin Abi Aufa RA. 
Ketika kami berada bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seseorang datang 
menemui beliau dan berkata, “Ada seorang pemuda yang sedang sekarat. Ia 
dibimbing untuk mengucap Lâ Ilâha Illallâh, namun ia tidak bisa 
mengucapkannya.” Rasulullah SAW bertanya, “Apakah ia sering shalat?” 
Orang itu menjawab, “Iya.” Maka Rasulullah SAW bangkit dan kami pun 
bangkit mengikuti beliau.  

Sesampainya di rumah pemuda yang sedang sekarat itu, beliau 
langsung masuk dan berkata kepadanya, “Ucapkan, Lâ Ilâha Illallâh.” 
Pemuda itu menjawab, “Aku tidak bisa.” Lalu Rasulullah SAW bertanya 
orang di sekelilingnya, “Kenapa?” Lantas ada yang berkata bahwa ia telah 
durhaka terhadap ibunya. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Apakah ibunya 
masih hidup?” Orang di sekelilingnya menjawab, “Iya.” Rasulullah SAW 
lalu bersabda, “Tolong panggilkan ibunya.” Maka ibu pemuda itu pun 
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datang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, “Apakah ini anakmu?” Ibu itu 
menjawab, “Betul.” Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana 
menurutmu, seandainya aku menyalakan api yang amat besar lalu kamu 
ditanya, jika kamu memaafkannya kami tidak menjerumuskannya ke dalam 
api itu dan jika kamu tidak memaafkannya maka kami akan membakarnya 
di dalam api itu. Apakah kamu mau memaafkannya?” Ibu itu menjawab, 
“Aku memaafkannya, ya Rasul.” Rasulullah SAW bersabda, “Kalau begitu 
bersaksilah kepada Allah dan bersaksilah kepadaku bahwa kamu telah 
memaafkan dan meridhainya.” Ibu itu berucap, “Ya Allah, aku bersaksi 
kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu bahwa aku telah meridhai dan 
memaafkan anakku.” Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda kepada pemuda 
yang sedang sekarat tadi, “Hai anak muda, ucapkanlah: Lâ Ilâha Illallâh 
Wahdah Lâ Syarîka Lahu wa Asyhadu Anna Muhammad ‘Abduhu wa 
Rasuluhu.” (Tidak ada tuhan selain Allah, Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-
Nya.” Maka, anak muda itupun lancar mengucapkannya. Rasulullah SAW 
bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api 
neraka.” 

Rasulullah SAW bersabda, “Allah menunda siksaan setiap dosa sampai 
waktu yang Dia kehendaki hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada 
kedua orang tua, sesungguhnya Allah mempercepat siksaan untuk 
pelakunya dalam hidupnya sebelum ia meninggal dunia.”406 

Alangkah bagusnya perkataan sebagian ulama dalam menganjurkan 
berbakti kepada kedua orang tua dan mengancam dari tindakan durhaka: 

Wahai orang yang menyia-nyiakan hak paling utama, yang mengganti 
kebaktian dengan kedurhakaan, yang lupa terhadap apa yang diwajibkan, 
yang lalai dari tugas yang ada di hadapannya, berbakti kepada kedua orang 
tua merupakan hutangmu. Kamu meminta surga padahal surga itu ada di 
bawah telapak kami ibumu. Ia telah mengandungmu di dalam perutnya 
selama sembilan bulan dan ia berjuang antara hidup dan mati saat 
melahirkanmu. Ia juga menyusuimu dari payudaranya dan ia tidak tidur 
demi menjagamu. Ia membasuh kotoranmu dengan tangan kanannya dan 
mengutamakan makanmu daripada dirinya sendiri. Pangkuannya menjadi 
tempat tidurmu dan dengan penuh kasih sayang ia menggendongmu. Jika 
kamu jatuh sakit atau tertusuk duri, ia sangat sedih dan sangat menyesal. 
Sepanjang hari ia bersedih karenanya dan ia akan mengorbankan harta 
bendanya untuk membayar dokter. Seandainya ia disuruh memilih antara 
hidupmu dan matinya pasti ia akan memilih hidupmu dengan suara 
lantang. Walaupun begitu, betapa seringnya kamu menggaulinya dengan 
sikap jahat dan sangat pahit terasa di hatinya. Hingga ia berdoa siang 
malam agar kamu sadar. Ketika ia sudah lanjut usia dan memerlukanmu, 
kamu malah menjadikannya seperti tak bernilai. Kamu kenyang sementara 
ia kelaparan. Kamu tidak merasa haus sementara ia menahan rasa dahaga. 
Kamu memberikan kebaikan kepada istri dan anak-anakmu tapi kamu 
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melupakan kebaikan-kebaikannya. Kamu merasa letih mengurusinya 
padahal itu hanya sedikit, sementara ia sepanjang hidupnya mengurusimu 
sedangkan umurnya sudah pendek. Kamu meninggalkannya padahal ia 
tidak memiliki siapa-siapa kecuali hanya kamu. Tuhanmu juga telah 
melarangmu mengucap kata-kata yang tidak menyenangkan seperti “ah”. 
Kamu akan disanksi di dalam dunia dengan kedurhakaan anak-anakmu 
dan di akhirat dengan jauh dari Allah. Dia juga akan memanggilmu dengan 
bahasa yang kasar dan kecaman: “ (Azab) yang demikian itu adalah 
disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali 
tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.” (QS. Âli ‘Imrân:182) 

Ibumu punya hak yang sangat besar jika kau sadari 

Banyak bagimu tak ada apa-apanya dibanding hak ini 

Barapa malam ia tidak tidur karena sakitmu 

Dalam hatinya, ia menangis dan merintih  

Saat melahirkan, jika kau tahu betapa beratnya 

Orang yang tahu pasti hatinya akan terbang 

Berapa kali ia membasuh kotoranmu dengan tangan kanannya 

Dan pangkuannya menjadi tempat tidurmu 

Ia rela korbankan diri untuk menghilangkan apa yang menyakitimu 

Dan dari payudaranya, mengalir minuman segar untukmu 

Berapa kali ia datang memberikan kekuatannya kepadamu 

Karena kasih sayangnya terhadapmu saat kau masih kecil 

Perhatikan, hai orang yang punya akal dan hanya menuruti hawa nafsu 

Perkatikan, hai orang yang melihat tapi buta hati  

Untukmu, mintalah doanya 

Sesungguhnya kamu sangat memerlukan akan doa itu 

Ibnu Hajar Al Haitsami berkata, “Durhaka termasuk dosa besar adalah 
kesepakatan para ulama. Secara lahir dari perkataan imam-imam kita, 
bahkan jelas pemahamannya bahwa tidak ada perbedaan antara orang tua 
yang kafir dan muslim. Sedangkan bila ada riwayat yang menyebutkan 
orang tua muslim, bisa jadi karena durhaka terhadap mereka lebih tercela, 
atau bisa juga karena menyebut mayoritas pendengar saat disampaikan 
riwayat tersebut.” 

Doa Mustajab Bagi Orang yang Berbakti Kepada Orang Tua  

Di antara bukti kemuliaan berbakti kepada orang tua dan besarnya hak 
mereka pada anak, bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa orang yang 
selalu berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada mereka. 
Dalilnya, hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu 
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Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, “Ketika tiga orang laki-laki berjalan 
dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Mereka 
pun segera bernaung di dalam sebuah gua pada sebuah gunug. Tiba-tiba, 
sebuah batu di atas gunung itu jatuh dan menutupi mulut gua hingga 
mereka tidak bisa keluar. Dalam situasi itu, salah seorang dari tiga laki-laki 
itu berkata, “Coba kalian ingat amal saleh yang pernah kalian lakukan 
karena Allah, lalu kalian berdoalah dengan menyebut amal saleh itu, 
semoga Allah menyelamatkan kita dari situasi ini. Maka orang pertama 
berkata, “Ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah tua lagi 
lanjut usia dan aku mempunyai anak yang masih kecil. Jika aku memerah 
susu, pasti aku dahulukan orang tuaku sebelum anakku. Suatu hari, saat 
aku kembali dari memerah susu, aku dapati orang tuaku sedang tidur. Aku 
menunggu mereka hingga bangun. Aku tidak mau membangunkan mereka 
dan aku juga tidak mau mendahulukan anakku dari mereka walaupun saat 
itu anakku menangis di kakiku. Keadaan itu terus berlangsung sampai 
terbit fajar. Jika Engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena 
mengharap ridha-Mu maka selamatkan kami hingga kami dapat melihat 
langit kembali. Tiba-tiba batu itu bergeser dan mereka dapat melihat langit. 

Orang kedua berkata, “Ya Allah, aku mempunyai seorang sepupu 
perempuan yang sangat kucintai melebihi cinta seorang laki-laki kepada 
seorang perempuan. Aku memintanya agar ia menyerahkan dirinya, 
namun ia menolak hingga aku dapat memberinya seratus dinar. Maka aku 
pun berusaha untuk mendapatkan uang seratus dinar. Setelah terkumpul 
uang itu, aku kembali menemuinya. Ketika aku sudah duduk di antara dua 
kakinya, ia berkata, “Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Jangan kau 
buka cincin kecuali kamu berhak membukanya. Saat itu juga, aku bangkit. 
Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu semata-mata 
mengharap ridha-Mu maka selamatkan kami dari sini. Maka batu itu 
kembali bergeser namun kami masih belum bisa keluar. 

Orang ketiga berkata, “Ya Allah, aku pernah mempekerjakan seorang 
buruh. Ketika ia sudah selesai bekerja, ia pun berkata, “Tolong berikan 
upahku!” Maka aku pun menyerahkan upahnya, tapi ia tidak 
mengambilnya dan pergi begitu saja. Lalu upah itu aku kembangkan 
hingga dari upah itu terkumpul beberapa ekor sapi lengkap dengan 
gembalanya. Suatu hari buruh itu datang dan berkata, “Takutlah kamu 
kepada Allah dan jangan kamu menzalimiku. Berikan kepadaku hakku.” 
Aku berkata, “Pergilah ke gerombolan sapi itu dan pengembalanya.” Buruh 
itu berkata, “Takutlah kamu kepada Allah dan jangan kau mengejekku.” 
Aku berkata, “Aku tidak mengejekmu. Ambillah sapi-sapi itu beserta 
pengembalanya. Itulah hakmu.” Maka ia pun mengambilnya dan pergi. 
Jika Engkau mengatahui bahwa aku melakukan itu semata-mata 
mengharap ridha-Mu, maka selamatkanlah kami dari sini. Maka Allah pun 
membukakan jalan untuk mereka.”407  

                                                      
407 HR. Bukhari, Kitab Adab, Bab: Terkabulnya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tua 

(10/404)(Fathul Bâri). 
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Berbakti kepada kedua orang tua didahulukan dari shalat sunah dan 
dari beragam ibadah sunah lainnya. Rasulullah SAW menganjurkan kita 
untuk berbakti kepada kedua orang tua, bersikap baik dalam menggauli 
mereka, taat dan tidak durhaka terhadap mereka, sebab bila mereka marah 
lalu mereka berdoa kepada Allah SWT, Allah pasti akan mengabulkan doa 
mereka.  

Oleh karena itu, beruntunglah bagi orang yang berbakti kepada kedua 
orang tua dan celakalah bagi orang yang durhaka terhadap mereka. 

Dalam kisah Juraij dan ibunya terdapat pelajaran yang berharga untuk 
para anak, hingga mereka mengetahui betapa besar hak kedua orang tua 
atas mereka dan agar para anak selalu taat dan berusaha mendapatkan 
ridha mereka.  

Muslim meriwayatkan dalam Shahîh-nya kisah Juraij dan ibunya ini, 
agar para anak selalu mengingatnya dan mendahulukan taat kepada ibu 
daripada shalat sunah dan ibadah-ibadah sunah lainnya. 

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada seorang 
pun yang berbicara di masa bayinya kecuali tiga orang: 1) Isa Bin Maryam 
dan 2) Shahib Juraij408. Juraij adalah seorang laki-laki yang suka beribadah. 
Ia membuat tempat ibadah pribadi. Saat ia shalat di tempat ibadahnya, tiba-
tiba ibunya datang dan berseru, “Hai Juraij!” Juraij berguman dalam hati, 
“Ya Tuhan, ibuku atau shalatku.” Tapi ia tetap meneruskan shalatnya. 
Karena tidak mendapatkan jawaban, ibu Juraij pulang. 

Keesokan harinya, tepat saat ia sedang shalat, ibunya datang lagi dan 
berseru, “Hai Juraij!” Juraij bergumam dalam hati, “Ya Allah, ibuku atau 
shalatku.” Tapi ia tetap meneruskan shalatnya. Karena tidak mendapat 
jawaban, ibunya kembali pulang. 

Pada hari ketiga dan saat itupun ia sedang shalat, ibu Juraij kembali 
datang dan berseru, “Hai Juraij!” Juraij berkata, “Ya Tuhan, ibuku atau 
shalatku.” Tapi kali ini pun Juraij tetap shalat dan tidak menyahut 
panggilan ibunya. Karena sudah tiga kali tidak mendapat jawaban, ibu 
Juraij kesal dan berucap, “Ya Allah, jangan Engkau matikan ia hingga ia 
melihat wajah pelacur.” 

Suatu hari, Bani Israil menyebut-nyebut tentang Juraij dan ibadahnya. 
Saat itu ada seorang perempuan pelacur yang sangat cantik. Pelacur itu 
berkata, “Jika kalian mau, aku akan menggodanya.” 

Ringaks cerita, pelacur itu pun datang ke tempat ibadah Juraij dan 
menggodanya, namun sedikitpun Juraij tidak tergoda. Karena putus asa, 

                                                      
408 An Nawawi berkata, “Sabda Rasulullah SAW: “Tidak ada seorangpun yang berbicara di masa 

bayinya kecuali tiga orang..” Lalu beliau menyebutkan tiga orang itu, namun kenapa tidak ada bayi 
yang bersama seorang perempuan dalam kisah penyihir dan rahib juga dalam kisah Ashhab Al Ukhdud 
yang tersebut di akhir Shahih Muslim. Jawabnya: Bayi itu tidak berbicara di masa bayi sebab umurnya 
lebih tua dari tiga orang yang disebutkan, sekalipun masih kecil. Lihat: Muslim Syarh An Nawawi 
(16/106). 
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pelacur itupun pergi dan bertemu dengan seorang pengembala. Pelacur itu 
merayunya dan terjadilah perzinahan. Pelacur itupun hamil. 

Ketika pelacur itu sudah melahirkan, ia berkata, “Anak ini adalah anak 
Juraij.” Maka massa pun mendatangi Juraij dan mengeluarkannya dari 
tempat ibadahnya, serta menghancurkan tempat ibadah itu. Mereka juga 
memukuli Juraij. Juraij berkata, “Kenapa kalian memukuliku?” Massa 
menjawab, “Kamu tekah berzina dengan perempuan ini dan ini anakmu.” 
Maka Juraij berkata, “Mana anak itu?” Mereka pun menghadirkan bayi itu. 
Lalu ia meminta waktu untuk melakukan shalat sunah. Setelah selesai 
shalat, ia mendatangi anak itu dan menekan perutnya sambil berkata, “Hai 
anak kecil, siapa bapakmu?” Anak itu berkata, “Si pengembala.”  

Mendengar jawaban itu, massa menghadap Juraij, menciumnya dan 
meminta maaf kepadanya. Mereka berjanji akan membangun kembali 
tempat ibadahnya dari emas. Tapi Juraij menolak. Ia hanya meminta 
mereka untuk membangunnya seperti semula, yakni dari tanah. Maka 
mereka pun melakukannya.409  

An Nawawi berkata410, “Juraij memilih terus shalat daripada menjawab 
seruan ibunya, saat ia sedang shalat. Maka ibunya berdoa dan Allah 
langsung mengabulkan doa itu. 

Para ulama berkata, “Kejadian ini membuktikan bahwa sikap yang 
seharusnya diambil oleh Juraij adalah menjawab seruannya, sebab ia 
sedang shalat sunah dan terus melakukan shalat sunah itu tidak wajib, 
sementara menjawab seruan ibu dan berbakti kepadanya adalah wajib dan 
durhaka terhadapnya adalah haram. Juraij juga bisa saja mempercepat 
shalatnya dan menjawab seruannya kemudian ia bisa kembali shalat.  

Mungkin Juraij khawatir, ibunya mengajaknya untuk meninggalkan 
tempat ibadahnya dan kembali ke dunia dan melemahkan tekadnya yang 
telah ia camkan di dalam hati. 

Tentang berbakti kepada orang tua dan besarnya hak mereka serta 
pengabulan doa mereka, Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tiga doa yang 
pasti dikabulkan oleh Allah SWT: 1) doa orang yang dizalim, 2) doa orang 
yang musafir dan 3) doa orang tua untuk anaknya.”411 

Hak orang tua pada anak tidak hanya pada saat mereka hidup saja, 
akan tetapi terus ada sepanjang umur anaknya. Hidup anak merupakan 
perpanjangan dari hidupnya orang tua, dan oleh karena itu di antara hal 
yang bisa sampai kepada seseorang setelah ia meninggal dunia adalah doa 
anaknya. Rasulullah SAW bersabda, “Atau anak saleh yang selalu 
mendoakannya.”  

                                                      
409 HR. Muslim, Kitab Perbuatan Baik, Silaturrahmi dan Adab (16/106)(An Nawawi). 
410 Lihat: Muslim Syarh An Nawawi (16/105). 
411 HR. Tirmidzi, Pintu-pintu Kebaikan dan Silaturrahmi, bab: Riwayat tentang doa kedua orang 

tua (6/31,32)(Tuhfah Al Ahwadzi). As Suyuthi juga menyebutkan hadits ini dalam Al Jâmi’ Ash 
Shaghîr. Ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad 
dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah. 
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Malik Bin Rabi’ah berkata, “Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, 
tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Laki-laki itu bertanya 
kepada Rasulullah SAW, “Apakah masih tersisa sesuatu yang dengannya 
aku dapat berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal 
dunia?” Beliau menjawab, “Ada, mendoakan mereka, meminta ampunan 
untuk mereka, melaksanakan janji mereka, memuliakan teman-teman 
mereka dan menyambung silaturrahmi yang tidak bisa terjalin kecuali 
dengan sebab mereka.”412 

Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
kebaktian sempurna adalah bahwa seseorang menyambung tali kasih 
bapaknya setelah bapaknya meninggal dunia.” 

Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
kebaktian sempurna adalah bahwa seseorang menyambung tali kasih 
bapaknya setelah ia meninggal dunia.”413 

Al Azizi berkata414, “Setelah bapak meninggal, disunahkan 
menyambung tali persahabatan bapak dan berbuat baik kepada sahabat-
sahabatnya serta memuliakan mereka, sebagaimana sikap itu juga 
disunahkan saat bapak masih hidup.” 

Para anak yang ingin kebaktian mereka tetap sampai kepada orang tua 
setelah mereka meninggal dunia, mereka harus memperbanyak doa untuk 
mereka, membaca Al Qur’an, puasa, sedekah dan berhaji untuk mereka. 
Semua ibadah ini akan diterima oleh Allah dan Allah akan mengangkat 
derajat orang tua di sisi-Nya. 

Dari Ibnu Abbas RA, ada seorang perempuan dari kaum Juhainah 
datang menemui Rasulullah SAW. Perempuan itu berkata, “Ibuku pernah 
bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, namun ia tidak bisa 
menunaikannya hingga ia meninggal dunia. Apakah aku boleh 
melaksnakan ibadah haji untuknya?” Rasulullah SAW bersabda, “Boleh. 
Berhajilah kamu untuknya. Coba kamu pikir, seandainya ibumu 
mempunyai hutang, bukankah kamu akan melunasi hutang itu untuknya!? 
Tunaikanlah hutangmu kepada Allah, sebab hutang kepada Allah lebih 
berhak untuk ditepati.”415 

Dalam riwayat lain: Ada seorang perempuan berkata, “Wahai 
Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan ia masih mempunyai 
kewajiban puasa bulan Ramadhan yang belum ditunaikan. Apakah aku 
boleh puasa untuknya?” Rasulullah SAW bersabda, “Silakan kamu puasa.” 

                                                      
412 Disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Ihyâ’ (6/44) dan Al Iraqi menyebutkan dalam Takhrîj-nya 

bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Hakim berkata 
bahwa status sanad hadits ini shahih. 

413 HR. Abu Daud, bab: Berbakti kepada kedua orang tua (14/52)(‘Aunul Ma’bûd). 
414 Lihat: ‘Aunul Ma’bûd Syarh Sunan Abî Daûd (14/52). 
415 HR. Bukhari, Kitab Puasa, bab: Orang yang meninggal dunia sedangkan ia masih mempunyai 

kewajiban puasa yang belum ditunaikan (4/192). HR. Muslim, Kitab Puasa, bab: Menunaikan puasa 
untuk orang yang sudah meninggal dunia (2/803). HR. Abu Daud, Kitab Puasa, bab: Orang yang 
meninggal dunia namun ia masih punya kewajiban puasa (2/315).  
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Perempuan itu berkata lagi, “Ia juga belum berhaji, bolehkan oleh berhaji 
untuknya?” Rasulullah SAW menjawab, “Silakan kamu berhaji untuknya.” 

Perempuan yang datang dari Juhainah ini ingin berbakti kepada ibunya 
setelah ia meninggal dunia dengan melaksanakan ibadah haji untuknya. 
Maka ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, “Ibu pernah 
bernazar untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah, namun ia tidak 
sempat menunaikan nazar itu, karena ia telah meninggal dunia. Apakah 
aku boleh berhaji untuk nazarnya itu? Rasulullah SAW membolehkan 
penunaian nazar dengan cara itu dan memberikan sebuah argumentasi 
atas kebolehan hal itu. Beliau bersabda, “Beri tahu aku, seandainya ibumu 
mempunyai hutang kepada seseorang, apakah kamu akan melinasi hutang 
itu? Ia menjawab, “Tentu.” Rasulullah SAW bersabda lagi, “Kalau begitu, 
tunaikanlah hak Allah, sebab hak Allah lebih berhak untuk ditunaikan 
daripada hak sesama manusia.” 

Tentang firman Allah SWT: “Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu 
tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah 
keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali 
kepada-Ku”,(QS. Luqmân:15) Ibnu Hajar Al Haitsami berkata dalam Az 
Zawâjir ‘An Iqtirâfil Kabâir, “Jika Allah memerintahkan untuk menggauli 
kedua orang tua dengan baik padahal mereka berdua menyuruh anaknya 
dengan sesuatu yang amat buruk, yaitu mempersekutukan Allah, 
bagaimana dengan orang tua yang muslim lagi saleh! Demi Allah, 
menunaikan hak kedua orang tua yang muslim lebih besar dan lebih 
ditekankan lagi.” 

Al Qurthubi berkata, “Ayat itu merupakan dalil kewajiban 
menyambung tali silaturrahmi dengan kedua orang tua yang kafir sedapat 
mungkin, yakni dengan memberi biaya hidup jika mereka fakir, lemah 
lembut dalam bertutur kata dan mengajak mereka untuk memeluk agama 
Islam dengan perlahan. 

Asma binti Abu Bakar RA berkata, “Ibuku datang menemuiku waktu ia 
masih kafir pada zaman Rasulullah SAW maka aku bertanya kepada 
Rasulullah SAW apakah aku boleh menemuinya?” Rasulullah SAW 
menjawab, “Tentu saja boleh.”416 Ibnu Uyainah berkata, “Maka Allah 
menurunkan wahyu tentang hal ini: “Allah tiada melarang kamu untuk 
berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari 
negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu 
orang-orang yang memerangi kamu karenaa agama dan mengusir kamu 
dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang 
siapa menjadikan mereka sebagai kawan maka merreka itulah orang-orang  
yang zalim.” (QS. Al-Mumtahanah:8-9).  

                                                      
416 Lihat: Al Jami` li Ahkâmil Qur’ân, Al Qurtubi (1465).  
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Ayat ini dan hadits Asma di atas merupakan dalil yang amat jelas akan 
kebolehan menyambung silaturrahmi dengan orang tua yang kafir. Ini juga 
menunjukkan akan besarnya hak orang tua dan ditekankannya berbakti 
kepada mereka, sekalipun mereka kafir. Apa lagi bila kedua orang tua itu 
muslim 

Orang muslim dan muslimah wajib mengingat ayat ini agar mereka 
tahu sejauh mana kedudukan dan derajat orang tua di sisi Allah SWT.  

Wahai saudariku yang muslim dan saudaraku yang muslim, segeralah 
mencari ridha orang tua hingga Allah meridhai kalian. Sesungguhnya 
ridha Allah tergantung ridha mereka dan murka Allah adalah murka 
mereka. Allah menunda menyaksi setiap dosa sampai hari kiamat nanti, 
kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan 
menyegerakan sanksi dosa itu di dalam hidupnya sebelum ia meninggal 
dunia. 

Haram Menyambung Rambut, Bertato, Mencabut Alis 
Mata, Merenggangkan Gigi dan Meruncingkan Gigi 

Wahai saudari muslimah jangan kau jerumuskan dirimu ke lembah 
laknat, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah apa yang dimurkai oleh 
Allah. Janganlah kamu menyambung rambut, mengangkatnya, 
menebalkannya dan janganlah kamu keluar dengan aurat yang terbuka, 
memakai bedak warna-warni di wajahmu secara berlebihan.  

Allah membolehkan berhias diri dan memakai minyak wangi hanya 
untuk suamimu saja. 

1. Keharaman menyambung rambut 

Dari Aisyah RA, ada seorang perempuan dari kaum Anshar menikah 
dan saat itu ia sedang sakit. Karena sakitnya rambutnya rontok, maka 
keluarganya ingin menyambung rambutnya. Mereka bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang hal itu. Rasulullah SAW menjawab, “Allah 
melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang meminta 
sambungkan rambutnya.”417 

Dalam riwayat lain dari Asma’ binti Abu Bakar RA bahwa ada seorang 
perempuan datang menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, “Aku telah 
menikahkan anakku kemudian ia jatuh sakit. Karena sakitnya rambutnya 
pun rusak, apakah aku boleh menyambung rambutnya? Rasulullah SAW 
menjawab dengan mencela perempuan yang menyambung rambut dan 
yang meminta sambungkan rambutnya.” 

                                                      
417HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Pakaian, bab: Menyambung rambut (10/308-309) 

(Fathul Bâri). HR. Nasa’i (8/146). HR. Muslim, Kitab Pakaian dan Perhiasan, bab: Keharaman 
menyambung rambut, meminta sambungkan rambut, bertato, meminta dibuatkan tato, mencabut alis, 
meminta dicabutkan alis, merenggangkan gigi dan merubah ciptaan Allah (14/104) (An nawawi). 
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Dalam riwayat Muslim: “Tapi suaminya menganggap itu hal biasa, 
apakah aku boleh menyambung rambutnya, wahai Rasul? Maka Rasulullah 
melarang perbuatan itu.418 

Allah SWT telah memberikan kenikmatan kepada makhluk-Nya dengan 
menciptakannya dalam sebaik-baik bentuk. Allah SWT berfirman, “Dan 
Dia membentuk kamu lalu membaguskan rupamu.” (QS. Al Mu’min:64) 
Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu 
(Adam) lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada 
malaikat: Bersujudlah kamu kepada Adam.” 
(QS. Al A’râf:11) 

Allah SWT juga memberi nikmat kepada manusia dengan 
kesempurnaan dan seimbang. Firman Allah SWT: “Hai manusia, apakah 
yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu 
yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan 
kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, dalam bentuk 
apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.” (QS. Al Infithâr:6-
8) 

Keberagaman dalam penciptaan, bentuk tubuh dan warna kulit 
mempunyai rahasia dan hikmah yang hanya diketahui oleh Allah SWT. 
Oleh karena itu, orang muslim laki-laki dan perempuan hendaknya 
memelihara bentuk dan rupa itu yang telah diciptakan oleh Allah dan 
jangan sekali-kali ia mengira bahwa itu adalah miliknya, hingga ia dapat 
melakukan apa saja dan merubah apa saja sesuai dengan kehendaknya. Ia 
harus ingat bahwa semua itu adalah milik Sang Penciptanya. Manusia tidak 
berhak merusaknya atau merubahnya. Jika ia melakukan hal itu maka ia 
akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT dan akan dihisab dengan 
seberat-beratnya. 

Islam menolak berlebih-lebihan dalam berhias, hingga merubah 
ciptaan Allah dan Al Qur’an menyebut hal itu termasuk dari bisikan syaitan 
yang pernah berkata tentang pengikutnya: “Dan aku akan suruh mereka 
(merobah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka merobahnya.” (QS. An 
Nisâ’:119) 

Dan hadits: “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut 
dan perempuan yang meminta sambungkan rambutnya.” 

Sebelum menjelaskan hadits ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih 
dahulu apa itu wâshilah dan mustaushilah dan apa sebab terlaknatnya? 

Al Washilah adalah perempuan yang menyambung rambutnya atau 
menyambut rambut orang lain dengan rambut lain, untuk membuat 
rambut kelihatan tebal atau kelihatan panjang. Sedangkan al mustaushilah 
adalah perempuan yang meminta orang lain untuk menyambungkan 
rambutnya.419 

                                                      
418 HR. Muslim, Kitab Pakaian dan Perhiasan, bab: Menyambung rambut, meminta sambungkan 

rambut, bertato dan meminta dibuatkan tato (14/104) (An nawawi). 
419 Lihat: Muslim Syarh An Nawawi (14/103). 
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Hadits ini mengajak pemudi muslimah untuk menerima dengan lapang 
dada apa yang telah Allah berikan kepadanya, bersikap sopan terhadap 
Allah dan tidak bersikap sinis terhadap ciptaan-Nya dengan berusaha 
merubah dan mengganti. 

Daripada ia menghiasi diri dan berhias dengan sesuatu yang dimurkai 
oleh Allah dan Rasul-Nya lebih baik ia menghiasi diri dan berhias dengan 
akhlak mulia dan jujur terhadap dirinya sendiri juga terhadap orang lain, 
serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, seperti menipu, memalsukan, 
menyesatkan. Juga menghiasi diri dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan 
syaitan dan berhias diri dengan adab-adab Islam. 

An Nawawi berkata, “Hadits ini menyatakan bahwa menyambung itu 
haram, baik karena ada alasan legal, pernikahan atau lainnya. 

Sebab hal itu dilaknat:  

- Karena mengandung unsur penipuan. Jika menyambung rambut 
dibolehkan pasti akan menjadi alasan untuk membolehkan yang 
lainnya dari perbuatan-perbuatan penipuan. 

- Karena merubah ciptaan Allah dan pemalsuan, juga karena 
menyambung rambut dengan rambut lain untuk membuatnya 
kelihatan tebal atau membuatnya kelihatan panjang itu termasuk 
hal-hal yang dilarang oleh Islam. 

- Karena di dalamnya mengandung unsur tidak rela atau murka 
dengan takdir. 

Hukum Orang yang Menyambung Rambut dengan Rambut Manusia 

Menyambung rambut dengan rambut manusia yang lain itu hukumnya 
haram. Tidak ada khilaf dalam hal ini, baik rambut laki-laki atau 
perempuan, baik rambut muhrimnya, suaminya atau lainnya. Tidak ada 
khilaf dalam hal ini. Sebab manusia memiliki kemuliaan dan kehormatan 
dan setiap yang terpisah dari tubuhnya, berupa rambut, kuku atau lainnya 
wajib dihormati dan dimuliakan sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena 
itu, tidak boleh memanfaatkannya demi menjaga kehormatan ini. Bila suatu 
anggota tubuh terlepas dari tubuh seorang manusia maka sebaiknya 
dikubur dan tidak dipergunakan kecuali dalam beberapa keadaan yang 
sangat jarang sekali terjadi, seperti operasi bedah untuk mengetahui 
penyakit dan cara-cara pengobatannya atau pada saat menyelidiki pelaku 
dalam kasus kriminal seperti pembunuhan dan lain-lain. Semua itu karena 
terpaksa dan ketentuan akan hal itu sangat ketat. 

Hukum Menyambung Rambut dengan Rambut/Bulu Binatang yang 
Dagingnya Tidak Boleh Dimakan 

Terkadang ada yang menyambung rambut dengan rambut atau bulu 
binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, baik rambut atau bulu itu 
terpisah saat binatang tersebut masih hidup atau sudah mati, semua itu 
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tidak boleh, sebab itu najis. Diharamkan membawanya dalam shalat dan 
dalam selain shalat secara sengaja. 

Menyambung rambut dengan rambut atau bulu binatang tersebut 
haram, baik untuk yang sudah menikah atau belum, laki-laki atau 
perempuan, baik diizinkan oleh suami atau tidak.420 

Hukum Menyambung Rambut dengan Rambut/Bulu yang Suci 

Seperti rambut atau bulu yang diambil dari binatang yang boleh 
dimakan, saat binatang itu masih hidup atau setelah disembelih secara sah, 
atau rambut itu buatan, bukan asli. 

Jika perempuan yang menggunakannya belum menikah maka 
menyambung rambut dengannya hukumnya haram. Jika sudah 
mempunyai suami maka ada tiga pendapat: 

- Tidak boleh, berdasarkan lahir hadits  

- Boleh 

- Boleh menyambung dengan izin suami atau tuannya jika rambutnya 
rontok karena suatu sebab penyakit dengan tujuan untuk 
melanggengkan cinta dan hubungan antara suami istri, sebab 
perempuan yang sudah menikah bila rambutnya rontok dengan 
sebab suatu penyakit akan berpengaruh pada kecantikannya dan 
membuatnya serupa dengan kaum laki-laki, yang mana itu semua 
akan berpengaruh pada kejiwaan suami dan membuatnya lari 
darinya. Maka jika suami mengijinkannya menyambung rambut 
pada situasi tersebut maka istri tidak berdosa selama rambut/bulu 
yang digunakan untuk menyambung tersebut suci dan bukan 
rambut manusia atau rambut buatan. Haram menyambung rambut 
tanpa izin suami. 

Al Laitsi bin Sa’ad berkata, “Larangan itu khusus pada menyambung 
rambut dengan rambut manusia dan tidak mengapa menyambung rambut 
dengan bulu domba, benang dan lainnya.” 

Qadi ‘Iyadh berkata, “Adapun mengikat benang-benang sutera yang 
berwarna menyerupai rambut tidaklah dilarang sebab hal itu tidak 
termasuk menyambung dan bukan termasuk makna menyambung rambut, 
akan tetapi itu hanya untuk mempercantik dan membaguskan penampilan 
saja.” 

Ia berkata juga bahwa hadits di atas menyatakan bahwa menyambung 
rambut itu termasuk perbuatan maksiat dan dosa besar yang pelakunya 
akan mendapat laknat. Hadits di atas juga menyatakan bahwa orang yang 
membantu dalam melakukan perbuatan haram sama dengan pelakunya 

                                                      
420 Lihat: Muslim Syarh An Nawawi (14/104) dan Taujîhât min As Sunnah, DR. Muhammad 

Rasyad Khalifah. 
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dalam dosa, sebagaimana orang yang membantu dalam ketaatan sama 
mendapatkan pahala bersama pelakunya. 

Dengan sanad yang shahih, Abu Daud meriwayatkan dari Sa’id Bin 
Jabir, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak mengapa dengan Qaramil.” Ini 
juga dinyatakan oleh Ahmad. Qaramil adalah tumbuh-tumbuhan panjang 
yang batangnya sangat lembut. Namun maksud ungkapan di sini adalah 
benang-benan sutera atau wol yang dibuat untuk bentuk rambut kepang 
dua. 

Sebagian ulama memisahkan antara jika rambut penyambung itu 
tersembunyi setelah disambung dengan rambutnya, yakni terlihat seperti 
rambutnya sendiri, dan antara jika rambut penyambung itu nampak 
kelihatan. Mereka mengharamkan yang pertama dan ini pendapat yang 
terkuat, namun ada sebagian ulama lagi yang membolehkan menyambung 
rambut secara mutlak, baik rambut itu disambung dengan rambut orang 
lain atau dengan bukan rambut (benang), jika perbuatan itu diketahui dan 
diizinkan oleh suami. 

Bolehkah menebalkan rambut kepala dengan robekan kain, misalnya 
ada seorang perempuan yang menggundul rambut kepalanya lalu 
meletakkan potongan kain sebagai gantinya  hingga dikira itu adalah 
rambut? 

Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, terdapat di sana: 
“Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang dan kepala 
mereka seperti punuk unta yang miring. Perempuan-perempuan seperti itu 
tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau wangi surga yang 
dapat tercium dari jarak jauh.421 

An Nawawi berkata, “Artinya, dibesarkan dengan lilitan sorban atau 
perban. Hadits di atas menyatakan tercelanya perbuatan itu.” 

Al Qurthubi berkata, “Kepala mereka seperti itu diserupakan dengan 
punuk unta karena mereka mengangkat kepang rambut mereka di tengah-
tengah kepala sebagai hiasan dan model. Model ini sering dilakukan oleh 
perempuan dengan mempergunakan sesuatu yang membuat rambut 
mereka kelihatan tebal. 

Sebagaimana perempuan diharamkan menambah rambut kepalanya, ia 
juga diharamkan menggundul rambut kepalanya kecuali darurat. Ali RA 
berkata, “Rasulullah SAW melarang perempuan menggundul rambut 
kepalanya.”422 

                                                      
421 HR. Muslim, Kitab Pakaian dan Perhiasan, bab: Keharaman menyambung rambut, meminta 

sambungkan rambut, bertato dan meminta dibuatkan tato (14/140)(An Nawawi). 
422 HR. Nasa’i (8/130). Tirmidzi (914), dari Ibnu Umar RA secara marfu’: “Perempuan tidak boleh 

menggundul rambut kepala, tapi ia hanya boleh memotongnya. HR. Abu Daud (1984). HR. Ad Darami 
(2/64). HR. Daru Quthni, hal. 277. 
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Keharaman Bertato 

Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, “Allah melaknat al 
wâshilah, al mustaushilah, al wâsyimah dan al mustausyimah.”423 

Arti sabda Rasulullah SAW: “Al Wâsyimah” adalah perempuan yang 
membuat tato di tubuhnya sendiri atau di tubuh orang lain. Tato dibuat 
dengan menggunakan jarum yang ditusuk-tusukkan di telapak tangan 
bagian luar atau di pergelangan atau di tempat-tempat lainnya dari tubuh 
perempuan, hingga darah keluar. Kemudian tempat yang ditusuk-tusuk itu 
dilumuri dengan pewarna, ada yang besar dan ada yang kecil. Terkadang 
tato itu dibuat pada anak perempuan yang masih kecil. Maka orang yang 
membuatnya berdosa dan anak perempuan kecil itu tidak berdosa karena 
belum mukallaf.424 

Al mustausyimah adalah perempuan yang meminta orang lain untuk 
dibuatkan tato di tubuhnya. 

Hikmah tato diharamkan, karena: 

- Merusak wajah dan tangan dengan warna dan bentuk yang tidak 
baik. Ada sebagian orang Arab yang berlebihan dalam hal ini –
apalagi perempuan-. Mereka melukis atau membuat tato hampir di 
seluruh tubuh, dan sebagian pemeluk agama lain membuat tato 
dengan gambar sesembahan mereka dan syiar-syiar mereka, seperti 
yang kita lihat pada orang-orang Nasrani yang menggambar salib 
di tangan dan dada mereka. 

- Menyakiti diri dengan menusuk-nusukkan jarum di badan yang 
ingin ditato. 

Hukum Tato 

Tato atau bertato hukumnya haram berdasarkan ijma’ ulama, sebab 
mengandung unsur merubah ciptaan Allah. Sahabat Asy Syafi’i berkata, 
“Sesungguhnya tempat yang ditato itu menjadi najis. Jika bisa dihilangkan 
dengan operasi maka wajib dihilangkan. Jika tidak bisa kecuali dengan 
melukainya, maka jika ditakutkan akan merusak salah satu anggota tubuh 
atau anggota tubuh itu akan tidak berfungsi lagi maka tidak wajib 
dihilangkan dan jika ia bertaubat maka ia tidak berdosa lagi. Jika ia tidak 
khawatir apa-apa maka wajib menghilangkannya dan berdosa 
menundanya, baik laki-laki atau perempuan. 

Pada suatu hari, Abdullah Bin Mas’ud RA berkhutbah. Di antara hal 
yang disampaikannya: “Allah melaknat perempuan yang bertato, 
perempuan yang meminta dibuatkan tato, perempuan yang mencabut alis, 

                                                      
423 HR. Bukhari dalam Shahîh-nya, Kitab Pakaian, bab: Bertato (10/311). HR. Al Mundziri, At 

Targhîb wa At Tarhîb (3/120). HR. Muslim, Kitab Pakaian dan Perhiasan, bab: Keharaman perbuatan 
menyambung rambut, meminta sambungkan rambut, bertato dan meminta dibuatkan tato (14/105)(An 
Nawawi). 

424 Lihat: Muslim Syarh An Nawawi (14/106) dan Taujîhât Min As Sunnah, DR. Muhammad 
Rasyad Khalifah. 
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perempuan yang meminta alisnya dicabut, perempuan yang mengikis gigi 
agar kelihatan menarik yang merubah ciptaan Allah.” 

Abdullah Bin Mas’ud mendengar hadits ini dari Rasulullah SAW, ia 
hafal dan ia sampaikan sebagaimana yang ia dengar. Sebelumnya, tidak ada 
sahabat dari kaum perempuan yang mendengar hadits ini juga tidak ada 
sahabat lainnya yang mendengar hadits ini dari Rasulullah SAW, sebelum 
disampaikan oleh Ibnu Mas’ud RA. 

Oleh karena itu, para sahabat perempuan merasa aneh mendengan 
Ibnu Mas’ud menyatakan terlaknat perempuan yang merubah ciptaan 
Allah dan berlebihan dalam menghiasi diri serta menampakkan daya 
tariknya dengan tato, mencabut alis atau dengan mengikis gigi. Mungkin 
karena fenomena seperti itu sudah menjadi hal biasa sebelum datangnya 
Islam, atau mungkin mereka mengira Ibnu Mas’ud melaknat mereka 
berdasarkan pendapatnya sendiri. 

Oleh karena itu, Ummu Ya’qub Al Asadiah bangkit -ia seorang yang 
memahami agama dan ahli Al Qur’an- dan berkata, “Kamu melaknat 
perempuan yang bertato dan perempuan yang meminta dibuatkan tato, 
perempuan yang mencukur alis dan perempuan yang mengikis gigi yang 
merubah ciptaan Allah?” 

Abdullah menjawab, “Kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat 
oleh Rasulullah SAW sedangkan perintah mengikuti Rasul itu ada dalam Al 
Qur’an.”  

Perempuan itu kembali berkata dengan rasa kaget sebab apa yang 
didengarnya, “Aku sudah lama membaca Al Qur’an tapi aku tidak 
menemukan hal itu?”  

Abdullah Bin Mas’ud menjawab, “Jika kamu benar-benar telah 
membacanya pasti kamu akan menemukannya. Allah SWT berfirman, “Apa 
yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya 
bagimu maka tinggalkanlah.” (QS. Al Hasyr:7) 

Perempuan itu berkata lagi, “Sesungguhnya aku melihat apa yang 
dilarang itu ada pada istrimu!” Abdullah menjawab, “Temuilah ia dan 
silakan lihat!” Maka perempuan itu masuk menemui istri Abdullah dan ia 
tidak menemukan apa-apa. Lalu perempuan itu kembali kepada Abdullah 
dan berkata, “Aku tidak menemuikan apa-apa.” Abdullah berkata, 
“Ketahuilah, seandainya apa yang dilarang itu ada pada istriku pasti ia 
tidak akan selamat dari laknat.”425 

Jumhur ulama berkata, “Artinya, kami tidak akan menggaulinya dan 
tidak akan berkumpul dengannya, akan tetapi kami akan menceraikannya 
dan memisahinya. Dengan demikian, ia menyatakan bahwa siapa yang 
mempunyai istri yang melakukan maksiat, seperti penyambung rambut, 
meninggalkan shalat atau lainnya maka sebaiknya diceraikan saja. 

                                                      
425 HR. Muslim, Kitab Pakaian dan Perhiasan, bab: Keharaman menyambugn rambut dan meminta 

sambungkan, bertato dan meminta dibuatkan tato (14/107). 
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Seperti Rasulullah SAW melarang perbuatan itu dan melaknat 
pelakunya, Allah juga melarang akan hal itu dan mewajibkan untuk 
berhenti dari melakukan perbuatan itu. Allah juga menjadikan taat kepada 
Rasul-Nya sama dengan taat kepada-Nya, sebab apa yang dituturkan oleh 
Rasul sebenarnya adalah wahyu dari-Nya. Allah SAW berfirman, “Barang 
siapa yang menta’ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta’ati Allah.” (QS. 
An Nisâ’:80) 

Keharaman Mencabut Alis (Menghaluskan Bulu Alis) 

Abdullah RA berkata, “Allah melaknat perempuan yang bertato, 
perempuan yang meminta dibuatkan tato, perempuan yang mencabut alis, 
perempuan yang meminta alisnya dicabutkan, perempuan yang mengikis 
gigi agar kelihatan renggang lagi menarik yang merubah ciptaan Allah. 
Kenapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW 
sedangkan mengikuti Rasul itu diperintahkan dalam kitab Allah.” 

An Nâmishah adalah perempuan yang mencabut bulu wajahnya dan 
alisnya. 

Al Mutanammishah adalah perempuan yang disuruh untuk mencabut 
bulu alis atau perempuan yang diminta orang lain untuk mencabut alisnya. 

Ibnu Al Jauzi berkata, “Sesungguhnya Al Mutanammishah itu adalah 
perempuan yang meminta orang lain untuk mencabut alisnya dan An 
Namish adalah perempuan yang mencabut alisnya sendiri. Mencabut alis 
maskudnya menghilangkan bulu di wajah dengan alat pencabut. Kata An 
Namash biasanya hanya digunakan untuk perbuatan menghilangkan bulu 
alis agar alisnya kelihatan terangkat atau kelihatan rata. 

Dalam As Sunan, Abu Daud berkata, “An Namishah adalah perempuan 
yang mengikis bulu alis hingga kelihatan kecil.” Ath Thabari berkata, 
“Perempuan tidak boleh merubah apapun dari kejadiannya yang telah 
diciptakan oleh Allah dengan menambah atau mengurang hanya untuk 
mempercantik diri, untuk suami atau untuk orang lain. Seperti orang yang 
alisnya menyatu, maka ia menghilangkan bulu alis hingga kelihatan 
terpisah. Juga seperti perempuan yang mempunyai gigi lebih lalu ia 
mencabutnya atau gigi panjang lalu ia memotongnya, atau perempuan 
yang mempunyai janggut dan kumis lalu ia menghilangkannya dengan 
mencabutnya. Juga seperti perempuan yang mempunyai rambut pendek 
atau jelek lalu ia membuatnya kelihatan panjang atau lebat dengan 
menyambung rambut orang lain. Semua itu termasuk dalam larangan 
merubah ciptaan Allah SWT. 

Lain halnya jika akan menimbulkan madharat dan rasa sakit, seperti 
perempuan yang mempunyai gigi lebih atau panjang yang mengakibatkan 
ia sulit untuk makan, atau mempunyai jari lebih hingga membuatnya 
merasa terganggu atau menyakitkannya, maka hal seperti ini dibolehkan. 
Laki-laki pun begitu. 
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An Nawawi berkata, “Diberi keringan untuk mencabut, bila perempuan 
mempunyai janggut atau kumis. Tidak diharamkan baginya untuk 
menghilangkannya bahkan disunahkan.” 

Ibnu hajar berkata, “Semua itu terkait dengan izin suami dan atas 
sepengetahuannya. Jika tidak dan bila terjadi pemalsuan maka tetap 
dilarang.” 

Sebagian ulama mazhab hambaliah berkata, “Jika mencabut alis sudah 
menjadi tradisi perempuan bejat, maka tidak boleh.” Dalam riwayat lain, 
boleh tapi dengan izin suami. Namun jika terjadi unsur pemalsuan maka 
tetap diharamkan. Mereka berkata, ‘Boleh mencukur dan mewarnainya 
dengan warna merah bahkan mencabutnya jika suami mengizinkan, sebab 
itu termasuk perhiasan diri.” 

Ath Thabari meriwayatkan dari Abu Ishaq, bahwa istrinya pernah 
masuk menemui Aisyah RA yang saat itu masih sangat muda. Istri Abu 
Ishaq berkata, “Bolehkah perempuan mencukur alisnya untuk suaminya?” 
Aisyah berkata, “Hilangkan ganguan darimu sedapat mungkin.”426 An 
Nawawi berkata, “Boleh berhias diri dengan apa yang telah di sebutkan di 
atas kecuali dengan cara dicukur, sebab itu termasuk dalam katagori An 
Namash.” 

Keharaman Mengikis Gigi 

At Taflij adalah mengikis gigi untuk membuat sela di antara gigi-gigi, 
dengan tujuan agar kelihatan menarik dan itu hanya bisa dilakukan 
dengan menggunakan kikir atau sejenisnya. Perbuatan ini dilarang, bila 
dengan tujuan ingin kelihatan menarik dan merubah ciptaan Allah. 
Sedangkan bila dengan tujuan pengobatan maka tidak mengapa. 

Di antara perempuan, ada yang diciptakan oleh Allah seperti itu. 
Mereka melakukan pengikisan di antara gigi-gigi yang rapat agar kelihatan 
sedikit renggang dan indah atau agar disangka masih muda. 

Sama dengan mengikis gigi juga, mengecilkannya dan 
meruncingkannya seperti gigi-gigi perempuan muda, dengan tujuan agar 
disangka masih muda. 

Rasulullah SAW melaknat perempuan yang melakukan perbuatan ini 
dan perempuan yang meminta giginya dikikis. Seandainya yang mengikis 
gigi perempuan itu adalah laki-laki maka lebih haram lagi. 

Mengikis dan mengecilkan gigi tanpa alasan pengobatan adalah haram, 
terlarang dan dilaknat pelakunya, karena di dalamnya mengandung unsur 
merubah ciptaan Allah dan penipuan. 

Adapun Qisyrun, yakni berusaha untuk merubah warna kulit asli 
dengan membuang kulis luar dan tengahnya, hingga yang kelihatan adalah 
kulit yang berbeda dengan kulit aslinya, hal ini juga diharamkan dan 

                                                      
426 HR. Bukhari (10/310). 
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pelakunya terlaknat, berdasarkan perkataan Aisyah RA: “Rasululah SAW 
melaknat perempuan yang merubah warna kulit dan orang yang meminta 
warna kulitnya dirubah.”  

Merubah warna kulit ini sering dilakukan oleh perempuan pada warna 
kulit wajah hingga warna yang nampak adalah kulit di bawah kulit asli. 
Hal ini diharamkan dan pelakunya terlaknat karena mengandung unsur 
merubah ciptaan Allah dan penipuan. 

Dalam riwayat Ibnu Mas’ud tentang terlaknatnya perempuan bertato 
dan lainnya, telah disebutkan sebab keharamannya, di mana disebutkan 
bahwa perempuan yang bertato, meminta dibuatkan tato, menghilangkan 
alis dan mengikis gigi itu sama dengan merubah ciptaan Allah. 

Dibolehkan mencabut alis, mengaluskan gigi, menyambung rambut 
dan tato, dengan alasan ada penyakit atau keterpaksaan yang mendorong 
pelakunya terpaksa melakukan perbuatan tersebut. Mungkin di antara hal 
yang memaksa mereka melakukan itu ialah perempuan berhias diri untuk 
suaminya dengan mengganti apa yang hilang atau berkurang dari 
rambutnya atau lainnya akibat sakit, hingga suaminya tenang dan senang, 
serta dapat memelihara keharmonisan keluarga. Ini tidak termasuk 
merubah ciptaan Allah sebab itu mengganti apa yang sebelumnya ada dan 
hilangnya karena suatu penyakit, juga dengan tujuan menyenangkan 
suami. 

Perlu diingat juga bahwa jika seorang perempuan melakukan hal itu, 
disyaratkan atas sepengetahuan suami dan atas izinnya, hingga ia tidak 
melakukan penipuan. 

Dari hadist-hadits di atas, kita telah mengetahui hukum agama tentang 
apa yang kita kenal sekarang dengan sebutan “operasi kecantikan” yang 
digembar-gemborkan oleh peradaban Barat.  

Kita dapat melihat laki-laki dan perempuan merogoh koceknya dan 
mengeluarkan biaya ratusan bahkan jutaan rupiah untuk memancungkan 
hidup, mengencangkan payudara dan lain-lain. 

Semua itu termasuk dalam katagori orang yang dilaknat oleh Allah dan 
Rasul-Nya, karena mengandung unsur menyakiti diri sendiri dan merubah 
ciptaan Allah, tanpa alasan yang memaksa akan hal itu, kecuali hanya 
sekedar berlebihan dalam memperhatikan penampilan, sebagaimana yang 
dilakukan oleh para artis dan penyanyi. 

Terakhir, kita –laki-laki dan perempuan- wajib memperhatikan ruh 
atau jiwa, bukan jasmani saja, sebab ruh atau jiwalah yang harus terpancar 
pada jasmani di samping menghiasinya dengan pakaian keindahan rohani 
yang lebih mahal dari segalanya. 

 


