
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Perubahan Diri, Ketika Memegang Amanah 

Mungkin ini episode kehidupan seseorang, yang sangat 

jarang ditemui, ketika kehidupan sudah banyak berubah. 

Berubah dikarenakan sifat-sifat manusia sendiri. Mereka 

tidak dapat menemukan kehidupan yang sebenarnya. 

Manusia menjadi hamba atas dirinya, dan nafsu tidak 

dapat memuliakan manusia. Mengapa banyak diantara 

manusia memilih nafsu, yang melandasi kehidupannya? 

Tapi, di tengah-tengah kepekatan kehidupan dunia, masih 

ada orang-orang yang menjadi teladan dalam kehidupan 

ini. Kisah ini akan dapat memberikan percikan air, bagi 

yang dahaga akan kemuliaan. 

Muhammad bin Ka‟ab al-Quradhi, mengisahkan 

kehidupan Amirul Mu‟minin, Umar bin Abdul Aziz, yang 

sesudah menjadi Khalifah menjadi asing dan aneh. Sebuah 

penuturan yang sangat menyentuh hati, bagi yang masih 

mempunyai rasa, dan Ka‟ab mengisahkannya. 

“ Sekali waktu saya menemui Umar bin Abdul Aziz 

setelah diangkat menjadi Khalifah. Sungguh. Kiranya 

tubuhnya sudah sangat menjadi kurus. Rambutnya telah 

memutih. Raut mukanya sudah jauh berbeda dengan 

sebelumnya. Padahal, dahulu sewaktu Umar menjadi 

Gubernur di Madinah, Umar adalah seorang yang sangat 

tampan dan badannya berisi …” Kemudian, ketatap 

wajahnya lama sekali, sehingga ia bertanya kepadaku : 

“Wahai Ibnu Ka‟ab, apa yang menyebabkan anda 

menatapku seperti itu,padahal dulu anda tidak pernah 

berbuat demikian?”, tanya Umar. “Saya sangat heran, 

wahai Amirul Mu‟minin!”, jawab Ka‟ab. 

 

bersabda: ”Hendaklah engkau memberi makanan dan mengucapkan salam kepada 

orang yang kamu kenal dan yang tidak.” (HR Bukhary) 

Dalam hadits yang lain Nabi shollallahu ‟alaih wa sallam menjelaskan korelasi 

antara mengucapkan salam dengan saling mencinta antara satu Muslim dengan 

Muslim lainnya. Kemudian korelasi antara saling mencinta dengan keimanan. 

Kemudian akhirnya korelasi antara beriman dengan izin dari Allah untuk masuk 

surga, negeri keabadian yang penuh dengan kesenangan abadi. 

Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ‟anhu bersabda Rasulullah shollallahu 

‟alaih wa sallam: “Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. 

Kalian tidak beriman secara sempurna sehingga kalian saling mencinta. 

Maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara bila kalian lakukan akan saling 

mencinta? Biasakanlah mengucapkan salam di antara kalian (apabila 

berjumpa).” (HR Muslim) 

Dengan kata lain Nabi shollallahu ‟alaih wa sallam ingin menjelaskan 

bahwa kumpulan Muslim yang tidak suka saling menebar salam maka tidak akan 

saling mencinta. Bila atmosfir saling mencinta tidak ada, maka keimanannya 

diragukan keberadaannya. Dan jika keimanannya diragukan, maka kemungkinan 

masuk surga-pun menjadi kecil.   

Saudaraku, marilah kita berlomba untuk masuk surga dengan jalan 

senantiasa menebar salam satu sama lain di antara sesama kaum muslimin. Sungguh 

sederhana, namun sebagian kita enggan melakukannya. Padahal akibat yang 

ditimbulkannya menjadi idaman setiap Muslim: Masuk surga...! Bukankah ini 

bentuk kompetisi satu-satunya yang dibenarkan Allah untuk diperebutkan di antara 

sesama Muslim? 

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,” 

(QS Ali Imran ayat 133) 

Ya Allah, aku mohon kepadaMu akan RidhaMu dan SurgaMu dan aku berlindung 

kepadaMu dari MurkaMu dan NerakaMu. (http://www.eramuslim.com) 

 

"Sebaik-baik pemimpinmu 

ialah mereka yang kamu 

kasihi dan mereka 

mengasihimu. Kamu 

mendoakan mereka dan 

mereka mendoakanmu. 

Dan sejahat-jahat 

pemimpinmu ialah kamu 

membenci mereka dan 

mereka membencimu. 

Kamu mengutuk mereka 

dan mereka mengutuk mu. 

Sahabat-sahabat berkata: 

"Bolehkah kami menentang 

mereka?" Jawab Nabi: 

"Tidak, selama mereka 

tetap menegakkan shalat."  

(HR. Muslim) 
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“Apa yang mengherankanmu?”, tanya Umar lagi. “Perubahan diri Amirul Mu‟minin. 

Badan Amirul Mu‟minin menjadi kurus, rambut memutih, raut wajah yang 

memucat. Kemana keindahan diri Amirul Mu‟minin yang sangat mempesona dulu? 

Rambut hitam lebat, tubuh nampak gagah, dan subur”, tambah Ka‟ab. Tapi, segala 

sirna keindahan yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz, ketika menjadi Khalifah 

Lalu, Umar menjawab semua pertanyaan Ka‟ab itu dengan mengatakan : “Engkau 

akan lebih heran lagi, bila melihat diriku nanti s etelah terkubur dalam tanah. 

Mataku akan copot dari tempatnya, dan ulat-ulat akan berkeliaran di mulut dan 

tenggorokanku”, ujar Umar. 

Ya. Wajah yang tampan dan tubuh yang gagah perkasa itu telah berubah, karena 

deraan tanggung jawabnya yang besar. Suatu hari, di awal masa jabatannya sebagai 

Khalifah, dipangilnya istrinya, Fatimah, wanita mulia putri seorang Khalifah, yang 

sangat jelita itu, lalu dihadapkan pada kenyataan yang harus mereka hadapi. Dengan 

lemah lembut, disampaikan oleh Umar kepada Fatimah, bahwa seorang suami, Umar 

sudah tidak ada harganya lagi. Beban yang harus dipikulnya sangat berat, sehingga 

tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk keperluan-keperluan lainnya.  

Dan, Umar menyerahkan kepada Fatimah sepenuhnya hak untuk memilih jalan 

hidup dan menentukan dirinya. 

Tapi, Fatimah, namanya yang terukir dengan gemerlapan sepanjang sejarah, memilih 

tetap menemani Umar, sampai ajal menjemputnya. Fatimah selalu mendampingi 

Umar, meskipun sangat terasa berat dalam memasuki kehidupan ini. Fatimah sama 

sekali tak pernah mengeluh, tatkala perutnya kelaparan, meskpun Fatimah, istri 

seorang Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dan, Fatimah hanya mengatakan : 

“Alangkah bedanya kehidupan kami sebelum dan sesuah menjadi Khalifah, 

bagaikan timur dengan barat”, ujarnya. “Demi Allah, kami belum pernah menikmati 

kegembiraan setelah kami menduduki jabatan ini ..”, tambahnya. Kini, lenyaplah 

sudah segalanya dari sisi permaisuri ini. 

Padahal, sebelumya ia adalah seorang puteri Khalifah dan merupakan saudara 

Khalifah, yang segala kenikmatan hidup tersedia baginya. Sutera yang sangat halus 

dan indah, intan permata, emas dan perak, serta harta kekayaan lainnya. Kini, yang 

dimiliki Fatimah, tinggal dua lembar baju kasar. Karena, Umar bin Abdul Aziz telah 

menyuruh semua kekayaannya dijual, termasuk kekayaan isterinya, kekayaan anak-

anaknya. Semua uang hasil penjualan kekayaannya itu diserahkan kepada Baitul Mal 

milik kaum muslimin.  

Kini, Fatimah dan Umar, berdua, hanya makan roti kering yang hanya diolesi  

 

minyak atau dicampur dengan sedikit bumbu. Hingga, Fatimah yang mulanya sangat 

cantik itu, berubah menjadi wanita yang pucat dan lunglai ..! 

Sekali waktu, Amirul Mu‟minin masuk ke dalam kamarnya. Di dapatinya Fatimah 

sedang menambal pakaiannya, yang usang sambil duduk bersimpuh diatas tikar. 

Dipegangnya pundak istrinya Fatimah, seraya Umar berguarau : “Fatimah, alangkah 

nikmatnya malam-malam yang kita lalui di Dabiq (Istana) dulu, jauh lebih 

menyenangkan dari malam-malam seperti sekarang ini”, ucap Umar. Maksudnya, 

kehidupan mereka berdua sebelum menjadi Khalifah. 

Lalu, Fatimah menjawab : “Demi Allah, padahal waktu itu, kanda (Khalifah Umar) 

tidak lebih mampu dari waktu sekarang ini”, ucap Fatimah. Mendengar ucapan 

istrinya, Fatimah, kemudian wajah Umar pun menjadi muram, airmatanya pun 

mengalir deras. Umar sadar bahwa senda guraunya telah melewati batas. Kemudian, 

Umar : “Wahai Fatimah. Aku takut terhadap siksa Rabbku, jika mendurhakia-

Nya,yakni di suatu hari yang amat dahsyat siksanya”, ungkap Umar kepada istrinya 

Fatimah. 

Dan, tak lama, Fatimah telah terbiasa dan menyenangi kehidupan yang dipilih oleh 

suaminya Umar untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Dan, Fatimah 

menghayatinya dengan setia dan penuh cinta. Sampai keduanya dipisahkan oleh 

kematiannya. Wallahu „alam. (eramuslim.com) 

Keutamaan Menyebarkan As-Salamu ‘Alaikum 

Sebagai ajaran Rabbani Islam memang lengkap dan sempurna. Islam 

mengatur segenap urusan kehidupan manusia dari perkara yang paling kecil hingga 

perkara yang paling besar. Dari urusan yang bersifat individual hingga urusan sosial.  

Salah satu tuntunan Islam ialah perkara bertegur sapa antara seorang 

beriman dengan Muslim lainnya. Nabi Muhammad shollallahu ‟alaih wa sallam 

mencontohkan bahwa bila seorang Muslim berjumpa dengan Muslim lainnya, maka 

hendaklah ia mengucapkan sapaan khas Islam yaitu As-Salamu „Alaikum wa 

Rahmatullah wa Barakatuh, artinya Salam damai untukmu dan semoga Rahmat dan 

Keberkahan Allah menyertaimu. Subhanallah...! Begitu indahnya tegur-sapa yang 

diajarkan agama Allah kepada hamba-hambaNya yang beriman. 

Bahkan dalam suatu kesempatan Nabi shollallahu ‟alaih wa sallam 

menggambarkan tindakan mengucapkan salam sebagai bentuk ajaran Islam yang 

lebih baik. Menebar salam disetarakan dengan memberi makanan kepada orang yang 

dalam kesusahan. 

Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shollallahu ‟alaih wa sallam: 

“Manakah ajaran Islam yang lebih baik?” Rasul shollallahu ‟alaih wa sallam  


