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Para sahabat Nabi saw. Memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad Saw,
adalah manusia yang tidak pernah berkata-kata buruk, apalagi mengutuk atau
mencaci-maki orang lain:
ًﺎﻧﺎً وﻻ ﺳﺒﺎﺑﺎ ﻟَﻌﻻﺸًﺎ وﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓَﺎﺣ اﻟ ﺻﻠﻪ اﻟﻮلﺳ رﻦ ﻳﻟَﻢ
“Nabi saw. bukanlah orang yang biasa mengucapkan kata-kata jorok, bukan
pengutuk dan bukan pula tukang cacimaki,” [HR. Muslim dari Anas].
Sahabat Abu Hurairah pernah meminta kepada Nabi agar mendoakan kecelakaan,
keburukan atau kesengsaraan bagi orang-orang musyrik. Nabi Saw, mengatakan :
2599  ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ. ﺔً )رواه ﻣﺴﻠﻢﻤﺣ رﺜْﺖﻌﺎ ﺑﻧﱠﻤا و، ﺎﻧًﺎ ﻟَﻌﺚﻌﺑ ا ﻟَﻢّﻧ)ا
“Aku tidak diutus Tuhan untuk mengutuk orang. Aku diutus hanya untuk
menyebarkan kasih sayang”. (HR. Muslim).
Tuhan telah memberikan pernyataan yang menegaskan tentang kasih sayang dan
kelembutan pribadi Nabi saw. yang agung tersebut. Allah mengatakan:
ﻢ ﻟَﻬﺮﺘَﻐْﻔاﺳ وﻢﻨْﻬ ﻋﻒﻚَ ﻓَﺎﻋﻟﻮ ﺣﻦﻮا ﻣﻴﻆَ اﻟْﻘَﻠْﺐِ ﻻﻧْﻔَﻀﺎ ﻏَﻠ ﻓَﻈﻨْﺖ ﻛﻟَﻮ وﻢ ﻟَﻬﻨْﺖ ﻟﻪ اﻟﻦ ﻣﺔﻤﺣﺎ رﻓَﺒِﻤ

ﻴﻦﻠﻛﺘَﻮ اﻟْﻤﺐﺤ ﻳﻪنﱠ اﻟ اﻪ اﻟَﻠ ﻋﻞﻛ ﻓَﺘَﻮﺖﻣﺰذَا ﻋﺮِ ﻓَﺎ اﻷﻣ ﻓﻢﻫﺷَﺎوِر و.
“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 maafkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya,”
[QS. Ãli Imrân (3): 159].
Pernyataan Tuhan di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Nabi
Muhammad saw. adalah orang yang berhati lembut dan tidak berlaku kasar
terhadap orang lain, termasuk terhadap mereka yang menolak agamanya. Tuhan
bahkan menegaskan bahwa penyebaran agama (dakwah) dengan cara-cara
kekerasan justru bukan hanya akan gagal tetapi juga membuat orang lari dan
menimbulkan kebencian masyarakat. Tuhan bahkan menyuruh Nabi saw. agar
memaafkan mereka yang bertindak kasar terhadapnya. Perbedaan pandangan
dalam masyarakat atas suatu masalah, menurut ayat tersebut tidak diselesaikan
dengan cara-cara kekerasan, melainkan dengan jalan musyawarah dan dialog.
Pada ayat yang lain Tuhan menyatakan:
ﻴﻢﻤ ﺣﻟ وﻧﱠﻪﺎةٌ ﻛﺪَاو ﻋﻨَﻪﻴﺑﻨَﻚَ وﻴذَا اﻟﱠﺬِى ﺑ ﻓَﺎ.ﻦﺴﺣ ا ﻫ ﺑِﺎﻟﱠﺘﻓَﻊد ا.ﺔﯩِﻴ اﻟﺴﻨَﺔُ وﺴﺘَﻮِى اﻟْﺤ ﺗَﺴو.
“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara
yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan
seolah-olah menjadi teman yang sangat setia,” [QS. Fushshilat (41): 34].
Sebaliknya dakwah dengan cara menyakiti atau melukai hati orang-orang
beriman adalah sebuah dosa besar. Al-Qur`an menyatakan:
ﺒِﻴﻨًﺎﺎ ﻣﺛْﻤاﺘَﺎﻧًﺎ وﻬﻠُﻮا ﺑﺘَﻤﻮا ﻓَﻘَﺪِ اﺣﺒﺘَﺴﺎ اﻛﺮِ ﻣﻨَﺎتِ ﺑِﻐَﻴﻣﻮاﻟْﻤ وﻴﻦﻨﻣﻮذُونَ اﻟْﻤﻮ ﻳاﻟﱠﺬِﻳﻦو.
“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti hati orang-orang yang beriman baik
laki-laki maupun perempuan, maka dia benar-benar telah melakukan kedustaan
dan dosa yang nyata,” [QS. al-Ahzâb (33): 58].
Aisyah bint Abi Bakr, isteri Nabi mengatakan : “bila Nabi mendengar orang lain,
tokoh atau pemimpin yang bertindak kasar, atau kekeliruan, dan ingin
menegurnya, atau memperbaikinya, beliau tidak menyebutkan namanya. Beliau

hanya bilang : “Maa Baalu Qawmin yaf’aluna kadza wa kadza”, “Maa Baalu alNaas Yasytarithuna hadza wa hadza”. (Ada suatu kaum atau ada seseorang yang
bertindak begini atau begitu/Ada orang-orang yang mensyaratkan ini dan itu). Ini
dilakukan untuk tidak mempermalukannya di depan publik. Tujuan utamanya
adalah memperbaiki perbuatannya, bukan menyakiti orangnya).
(kyai Husein Muhammad)

