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MENURUT Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, 

―Pada lailatul qadar, Allah memerintahkan 

malaikat Jibril untuk turun bersama rombongan 

para malaikat ke dunia. Pada waktu fajar, Jibril 

berseru: ‗Para malaikat, kembalilah!‘ Mereka 

bertanya: ‗Wahai Jibril, apa yang telah 

dilakukan Tuhan untuk memenuhi keperluan 

kaum mukmin umat Muhammad?‘ Jibril 

berkata: ‗Allah telah memenuhi keperluan 

mereka, memaafkan mereka dan mengampuni 

mereka, kecuali empat orang: peminum khamar, 

pendurhaka pada orang tuanya, orang yang 

memutuskan silaturahim, dan orang yang 

bertengkar.‘‖ ( Syu’b al-Iman 3 : 336 ). 

 

Seperti minum dan durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahim, dan bertengkar 

adalah dosa besar yang mengalangi dikabulkannya doa. Pintu langit ditutupkan bagi 

mereka. Anugerah malam qadar dijauhkan dari mereka. Mereka boleh jadi mengisi 

malam-malam Ramadhan dalam tangisan dan doa. Mereka masuki malam qadar dengan 

berbagai ibadah. Tetapi, mereka meninggalkan Ramadhan dan keluar dari malam qadar 

dengan tangan hampa. 

 

Bagi sang Nabi yang diutus Tuhan untuk menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam, 

silaturahim adalah hakikat agamanya. Hubungan cinta dengan Khalik tidak ada artinya 

tanpa hubungan kasih dengan makhluk-Nya. Melalui lidah Utusan-Nya, Tuhan 

berfirman, ―Aku Sang Penyayang. Aku ciptakan kasih-sayang. Aku lekatkan nama-Ku 

padanya. Barang siapa yang menyambungkan kasih sayang, ia menyambungkan dirinya 

dengan Aku. Barang siapa memutuskan kasih sayang, ia memutuskan hubungan dengan 

Aku.‖ 

 

Memutuskan kasih sayang diungkapkan dengan menyebarkan kebencian, menyimpan 

kedengkian, merasa diri paling benar, dan merendahkan orang lain. Masih kata Nabi 

SAW, ―Setiap kali Jibril datang kepadaku, pesannya yang terakhir selalu – Jauhilah 

bermusuhan dengan manusia. Permusuhan akan mempermalukanmu dan menghilangkan 

kemuliaanmu.‖ ( al-Bihar 73 : 409 ). 
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Jibril menegaskan bahwa ajaran Islam — seperti diungkapkan dalam shalat — dimulai 

dengan membesarkan Allah dan diakhiri dengan menyebarkan salam ke sekitar kita. Apa 

yang terjadi pada orang yang memulai agamanya dengan membesarkan Allah dan 

mengakhirinya dengan menyebarkan kebencian? Sepanjang sejarah, agama seperti ini 

dijadikan pembenaran pada tindakan kejahatan. 

 

Kekerasan kepada pemeluk iman yang lain tidak lagi menimbulkan rasa bersalah, bahkan 

menimbulkan rasa bangga. Memfitnah orang yang berbeda keyakinan dengannya bukan 

lagi dosa, melainkan dianggap amal saleh. Berkata kotor dan menyakitkan orang yang 

tidak sealiran dengannya akan diyakini sama sucinya dengan berzikir. 

 

Nabi SAW bertanya pada seseorang — yang menurut para sahabat — sangat bagus 

ibadahnya, ―Apakah jika kamu masuk ke dalam sekumpulan orang kamu merasa kamu 

yang paling saleh?‖ Orang itu berkata, ―Benar!‖ Nabi SAW memberitahukan kepada 

para sahabatnya, ―Aku melihat sentuhan setan di mukanya. Orang seperti ini akan 

menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umatku.‖ ( Musnad Ahmad ) 

 

Bulan Ramadhan yang baru kita lewati mengajarkan kita untuk mengembalikan agama 

kepada esensinya, menyebarkan kasih sayang. Kita belajar berbagi, ―walaupun hanya 

dengan seteguk air atau sebutir kurma‖. Sebelum salat Id, kita berbagi kebahagiaan 

dengan karib kerabat dan khususnya fakir miskin. Lebaran kita jadikan hari silaturahim 

nasional. Semoga kesejukan hujan kasih dicurahkan kepada bangsa yang kehausan ini. 

 

Sumber : Cahaya Ramadhan, Republika, Senin 29 Agustus 201 | 29 Ramadhan 1432 H 
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