
 Rasulullah SAW pernah 
bersabda dan bercerita: “Ada seorang 
wanita disiksa di dalam api neraka 
disebabkan oleh seekor kucing. 
Kucing yang mati karena disekap 
dan tidak diberi makan, dan juga 
tidak dilepas agar mencari makan 
sendiri. Wanita itu tidak membunuh 
akan tetapi ia telah menghalangi 
si kucing untuk mencari makan 
sendiri”.  Sekelumit makna kasih 
sayang yang dilalaikan ternyata  
menghantar seseorang masuk ke 
dalam api neraka.  
 Pada kesempatan yang 
berbeda Rasulullah SAW juga 
mengingatkan: “Jangan engkau 
meremehkan dosa sekecil apapun, 
barangkali dosa itulah yang akan 
menghantarkanmu ke dalam 
neraka”. 
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 Sahabatku, kisah yang 
tersebut adalah kisah seorang wanita 
dengan kucing. Tetapi perjalanan 
dan kisah hidup tentu saja tidak 
terbatas hanya pada seorang wanita 
dan seekor kucing. 

 Kita pun punya banyak 
perjalanan kisah hidup dalam 
mengarungi bahtera kehidupan ini. 
Kita tidak sendiri, bukan hanya 
dengan seekor kucing akan tetapi 
kita dengan beragam makhluk Allah 
SWT. 

 Banyak dari kita ternyata 
tidak hanya sekelas wanita 
penyebab matinya si kucing dalam 
kemampuan menganiaya. Kita bisa 
sebagai Si Kaya yang tidak peduli 
dengan kehidupan Si Fakir hingga 
ia mati kelaparan sementara di 
rumah kita banyak makanan yang 
terbuang. 

Kasih Sayang Yang Teraniaya
Oleh: Buya Yahya
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 Kita bisa sebagai dokter, 
perawat atau pelayan kesehatan 
rumah sakit yang ogah-ogahan 
memberi pertolongan dan tindakan 
emergensi kepada pasien yang 
tidak bisa memberi jawaban disaat 
ditanya: “Siapa yang menanggung 
biayanya?”  atau karena orang 
tersebut tidak beridentitas. 

 Kita juga bisa menjadi orang 
yang hanya melihat diri dan hawa 
nafsu saja yang layak untuk dihargai 
hingga begitu mudah menipu sesama 
tanpa pernah merasakan hal itu 
sebagai kesalahan. Yang terpenting, 
hal tersebut menguntungkan diri dan 
hawa nafsu kita.

 Sahabatku, “Kasih sayang” 
adalah kalimat yang amat indah, 
hanya yang disayangkan, keindahan 
itu sering disembunyikan lalu 
dianiaya dibalik sebuah yayasan 
atau program peduli sosial dan 
kasih sayang. Dan memang program 
dan yayasan kasih sayang adalah 
medan aniaya yang sungguh sangat 
menjanjikan. Seorang yang sedang 
merasakan sakit, amat mudah 
untuk kita aniaya. Nilai kesehatan 
baginya adalah segala-galanya 
sehingga ia tidak berfikir lagi berapa 
uang yang harus ia bayarkan demi 
kesehatannya. 

 Seorang ibu yang melihat 
anaknya merintih akan siap 
membayar berapa saja asal anaknya 
bisa segera berhenti merintih. Anak-
anak fakir-miskin dan yatim piatu 
yang hidup di bawah naungan 
sebuah lembaga sosial mempunyai 
daya tarik tersendiri bagi para peduli 
anak yatim dan fakir miskin, hingga 
lembaga semacam ini amat mudah 
mendapatkan bantuan dari sana-sini. 

 Akan tetapi tempat yang 
mengundang kasih dan sayang itu 
juga bisa menjadi lahan yang amat 
subur untuk aniaya. 

 Ada yang memanfaatkan 
keberadaan anak yatim dan fakir 
miskin hanya sebagai umpan 
penggalang dana pribadi. Pribadi 
yang tidak takut bahwa Allah SWT 
akan menyiksa kepada siapapun 
yang aniaya. 

 Ini hanyalah sekedar contoh 
sebuah program kasih sayang, bisa 
berubah menjadi medan pemusnah 
kasih sayang. Yang terjadi di 
lapangan lebih banyak dari yang 
sekedar dijadikan contoh. Allah 
SWT mengingatkan, agar kita 
senantiasa menjaga diri kita terlebih 
dahulu sebelum orang lain dari 
terjerumus dalam penganiayaan. 
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 Disaat penganiayaan terus 
terjadi, baik terselubung ataupun 
terang-terangan, maka marilah kita 
sebagai orang-orang yang beriman 
kita harus berfikir dan berusaha 
untuk melawan penganiayaan ini 
dengan usaha agar kita tidak menjadi 
pelakunya. 

 Sahabatku, pernahkah kita 
cermati perlakuan kita kepada 
seorang yang lemah, sakit dan 
tertindas? Senyum yang tertebar 
di wajah seorang dokter saat 
berpapasan dengan pasien dan 
yang mendampinginya adalah obat 
luka hati yang dicekam kepanikan. 
Selembar uang yang terulurkan 
kepada Si Fakir yang merintih 
menahan lapar atau sakit adalah 
penyejuk jiwa yang tertekan oleh 
suasana yang menyelimutinya 
selama ini. 

 Maka dari itu, jika kita 
yang tengah berkuasa marilah kita 
lihat rakyat kita dengan hati. Jika 
kita para hartawan marilah kita 
lihat para fakir itu dengan hati. 
Jika kita para dokter dan pelayan 
kesehatan marilah kita lihat para 
pasien dengan hati. Jika kita para 
ustadz dan pembimbing marilah kita 
lihat umat ini dengan hati. Jangan 
sampai kita  melihat mereka dengan 
rumus keberuntungan di dunia 

yang hanya akan menjadikan kita 
terjerumus kepada “aniaya” yang 
memusnahkan “kasih sayang”. 

 Sadarilah! bahwa kita 
pun bisa sakit, fakir dan terjepit. 
Sadarilah! bahwa keberuntungan 
yang sesungguhnya adalah kelak 
disaat kita mengahadap Allah SWT! 
Semoga Allah SWT memberikan 
kepada kita kesadaran dan 
keinsyafan. 

Wallahu a’lam Bish-Showab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

SUAMIKU BEGITU 
MENGEKANGKU

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum, bagaimana hu-
kumnya apabila ada seorang suami 
yang mewajibkan istrinya untuk se-
lalu ada di rumah dan tidak boleh 
keluar kecuali izin dari suaminya? 

Terimakasih

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
 Memang seharusnya seperti 
itu, biarpun tidak diwajibkan oleh 
sang suami memang menurut Islam 
seperti itu. Seorang istri tidak boleh 
keluar tanpa seizin  suami. Kenapa? 
Karena demi kelestarian dalam 
rumah tangga. Agar istri tetap 
terayomi. Agar suami ada gambaran 
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setiap saat dimana keberadaan istri 
yang harus diayomi. Takut sang 
suami membutuhkannya. Takut 
rumah tangganya nanti berantakan 
kalau istrinya pergi kesana kemari. 
Akan tetapi jika sudah diizinkan 
baik secara umum atau khusus maka 
boleh seorang wanita tersebut keluar 
rumah.
 Tetapi seorang suami saat 
akan memberi izin istrinya harus 
seuai dengan aturan kemuliaan 
yang ditetapkan dalam Islam. 
Seperti seorang istri bakal 
terhormat  disaat dia pergi. 
Bukan asal mengizinkannya. Saat 
mengizinkannya bukan karena rasa 
takut pada istri, akan tetapi karena 
melihat  maslahah.
 Yang harus difahami tujuan 
daripada izin itu adalah bukan untuk 
mengekang seorang istri, akan 

tetapi justru untuk kemuliaan  dan 
kemaslahatan seorang istri.  Mungkin 
dengan izin itu kebutuhan istri bisa 
dibantu oleh seorang suami, mungkin 
bisa diantarkan oleh seorang suami, 
mungkin disaat terlambat datangnya 
sang suami mudah untuk mencari 
dan menjemputnya. 

 Akan tetapi  ada sebagian 
wanita aneh yang tidak senang kalau 
ditemani  oleh suaminya. Merasa 
terbebani dengan izin ini karena 
memang dia biasa menjadi wanita 
liar.

 Bagi wanita shalihah izin 
suami adalah sebuah penghargaan 
bagi wanita. Karena di balik izin ini 
adalah kewajiban bagi suami untuk 
melindungi dan mengayomi seorang 
istri. 
Wallahu a’lam bish-shawab


