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MENGUTAMAKAN ORANG LAIN ATAS DIRI
SENDIRI

Al-Ustadz Abu Muhammad Abdulmu’thi, Lc.
Di tengah persaingan hidup yang semakin ketat ini, sulit kita dapatkan orang yang memiliki
kepedulian terhadap nasib orang lain. Sikap egois telah mendominasi kebanyakan manusia
sehingga tidak terhindar darinya kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Secara umum memang terasa sangat berat bagi seseorang untuk memberikan hartanya atau
mencurahkan tenaganya dan yang semisalnya tanpa ada imbal balik. Namun lain halnya
dengan seorang mukmin, sifat egois tercela itu bisa disingkirkannya. Hal itu karena dia
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan hari pembalasan. Dia menjadikan keridhaan
Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai puncak tujuannya, sedangkan dunia beserta
perhiasannya sebagai penopang dalam taat kepada-Nya. Dia yakin bahwa kemanfaatan yang
dia suguhkan kepada orang lain niscaya akan mendapatkan pembalasan di sisi Allah
Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana ﬁrman-Nya:
“Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.
Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha
penyayang.” (Al-Muzammil: 20)
Pengajaran Islam yang diserapnya mampu membentuk kepribadiannya. Sebagai muslim
yang mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bila dia melihat di sana ada
ruang untuk melebihkan orang lain maka dia pun melebihkannya atas dirinya. Terkadang dia
lapar agar orang lain kenyang. Adakalanya dia harus dahaga agar orang lain tidak kehausan.
Bahkan dia siap untuk mati agar orang lain hidup.
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Inilah seorang mukmin sejati. Dia bersenang hati bila mampu menyuguhkan yang terbaik
untuk orang lain. Masa hidupnya yang indah dilalui dengan pendekatan yang tulus terhadap
Allah Subhanahu wa Ta’ala dan pengorbanan demi maslahat kemanusiaan. Orang seperti ini
adalah orang yang paling baik, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam:
َ
ﺎس
َ
ْ ُﺎس أﻧ ْ َﻔﻌُﻬ
ِ  ﻢ ﻟِﻠﻨ
ِ  ﺧﻴ ْ ُﺮ اﻟﻨ
“Sebaik-baik orang ialah yang paling berguna bagi orang lain.” (HR. Ath-Thabarani, AdDaruquthni, dll. Asy-Syaikh Al-Albani menghasankan hadits ini dalam Shahih Al-Jami’ no.
3289)
Konsekuensi iman
Iman tidaklah dinyatakan dengan lisan belaka, namun juga harus tercermin dalam amaliah
keseharian. Seseorang tidaklah dikatakan sebagai mukmin yang sempurna imannya bila
bersikap acuh terhadap saudaranya. Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam bersabda:
َ ﻻ َ ﻳﺆْﻣ
ِ ُ ﺧﻴﻪِ َﻣﺎ ﻳ
ِ َ ﺐ ِﻷ
ِ ُ ﻰ ﻳﺣﺘ
ِﺴﻪ
ِ ﺐ ﻟِﻨ َ ْﻔ
 ﺤ
 ﺤ
َ ﻢ
َ ﻦأ
ْ ُ ﺣﺪُﻛ
ُ ِ ُ
“Salah seorang kalian tidak (dikatakan) beriman (dengan sempurna) sampai dia cinta bagi
saudaranya apa yang ia cinta bagi dirinya.” (Muttafaqun ‘alaihi)
Ingatlah, kaum muslimin ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit
maka organ tubuh yang lainnya ikut merasakannya. Oleh karenanya, derita yang dialami
oleh saudara kita adalah derita kita semua, sebagaimana kebahagiaan yang dirasakan
mereka adalah kebahagiaan kita. Semangat kebersamaan dan jiwa kesetiakawanan harus
selalu ditumbuhkembangkan. Akankah seorang tega bila dia kenyang sementara saudaranya
kelaparan?! Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam bersabda:
ٌﺟﺎﺋِﻊ
َ ُﺎره
َ َﺬِي ﻳَﺸْ ﺒَﻊُ وﻦ اﻟ
ُ ْ ﺲ اﻟ
َ ْ ﻟَﻴ
ُ ﺟ
ُ ﻤﺆْ ِﻣ
“Bukan seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya lapar.” (Shahih AlAdabul Mufrad no. 82)
Orang yang tidak peduli terhadap kondisi orang lain tak ubahnya seperti binatang. Dia tahu
temannya sakit atau mati namun dia tidak menghiraukannya, karena di benaknya hanyalah
bagaimana perutnya kenyang dan syahwatnya tersalurkan.
Keutamaan itsar (mengutamakan orang lain)
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ْ adalah melebihkan orang lain atas dirinya sendiri. Sifat ini termasuk akhlak
Al-Itsar ((ﺎر
ُ َ اﻹِﻳﺜ
mulia yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan manusia. Allah
Subhanahu wa Ta’ala memuji orang-orang Anshar karena mereka memiliki sifat-sifat
kemuliaan, di antaranya adalah sifat itsar. Allah Subhanahu wa Ta’ala berﬁrman:
“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum
(kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada
mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka
terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan
(orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan
siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung.” (AlHasyr: 9)
Orang-orang Anshar termasuk pendahulu umat ini yang kita diperintah untuk mengikutinya.
Sifat-sifat mereka telah diabadikan dalam Al-Qur’an, seperti cintanya mereka terhadap
orang-orang yang yang berhijrah ke negeri mereka. Hal ini karena mereka cinta kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya sehingga mereka cinta kepada para kekasih-Nya dan
pembela agama-Nya. Orang Anshar tidak dihinggapi kedengkian terhadap saudarasaudaranya dari kaum Muhajirin.
Demikian pula di antara sifat mereka yang berbeda dengan selainnya adalah melebihkan
orang lain di atas diri mereka. Ini bentuk kedermawanan yang paling tinggi. Mengutamakan
orang lain pada sesuatu yang jiwa ini sebenarnya menyukainya, bahkan sangat
membutuhkannya, tidaklah mampu dilakukan kecuali oleh orang yang bersih akhlaknya.
Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala didahulukan di atas kecintaannya kepada apa
yang disenangi oleh dirinya. Orang yang seperti ini telah terhindar dari kebakhilan yang
dengannya dia meraih predikat orang yang beruntung. Bila seseorang dijauhkan dari sifat
bakhil maka dia akan bermurah hati untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa
Ta’ala dan menjauhi larangan-Nya serta mudah mencurahkan harta dan tenaganya kepada
orang lain. (Lihat Tafsir As-Sa’di pada surat Al-Hasyr)
Allah Subhanahu wa Ta’ala juga menjelaskan di antara sifat orang-orang yang mulia dengan
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ﬁrman-Nya:
“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan
orang yang ditawan.” (Al-Insan: 8)
Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata: Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan
mengatakan, “Sungguh saya ditimpa kesulitan hidup.” Maka Rasulullah menuju istri-istrinya,
namun beliau tidak mendapatkan dari mereka sesuatu apapun (yang bisa diberikan
kepadanya). Maka Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam mengatakan, “Siapa yang mau
menjamu orang ini pada malam ini?” Berkata seorang Anshar, “Saya, wahai Rasulullah.”
Orang Anshar tersebut datang kepada istrinya lalu mengatakan, “(Ini adalah) tamu
Rasulullah. Janganlah kamu menyimpan sesuatu (yang harus disuguhkan kepadanya).”
Istrinya mengatakan, “Demi Allah, tidak ada padaku kecuali makanan untuk anak-anak.”
Suaminya berkata, “Bila anak-anak ingin makan maka tidurkanlah mereka, dan kemarilah
kamu (membawa hidangan) lalu matikan lampu. (Tidak mengapa) malam ini kita lapar.”
Istrinya menjalankan perintah suaminya. Pada keesokan harinya orang Anshar itu pergi
kepada Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam maka beliau bersabda, “Sungguh Allah
kagum/tertawa kepada fulan dan fulanah (seorang Anshar dan istrinya).” Lalu Allah
Subhanahu wa Ta’ala menurunkan ayat-Nya:
“Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun
mereka dalam kesusahan.” (Al-Hasyr: 9) [Shahih Al-Bukhari no. 4889]
Adalah Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam memuji orang-orang Asy’ariyyin, kabilah Abu
Musa Al-Asy’ari sahabat Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam, dengan sabdanya:
َْ ن
 َﻦ إِذ َا أ َ ْر َﻣﻠُﻮا ﻓِﻲ اﻟْﻐَ ْﺰوِ أَوْ ﻗ
ﻢ
ِ ب وَا
َ ﻤﻌُﻮا َﻣﺎ ﻛَﺎ
َ ِﻤﺪِﻳﻨَﺔ
 ِإ
َ َ ﻢ اﻗْﺘ
ْ ُﻤﻮا ﺑَﻴْﻨَﻬ
ُ ﺴ
 ُ ﺣﺪٍ ﺛ
ْ ُن ِﻋﻨْﺪَﻫ
َ ﺟ
َ ْ ﻢ ﺑِﺎﻟ
ْ ِﻞ ﻃَﻌَﺎ ُم ِﻋﻴَﺎﻟِﻬ
ٍ ْﻢ ﻓِﻲ ﺛَﻮ
َ ْ ﻴاﻷﺷْ ﻌَﺮِﻳ
َ
ﻢ
ِ ﻓِﻲ إِﻧَﺎءٍ وَا
 ﺣﺪٍ ﺑِﺎﻟ
ْ ُﻲ وَأﻧَﺎ ِﻣﻨْﻬﻢ ِﻣﻨ
ْ ُﺔِ ﻓَﻬﺴﻮِﻳ
“Sesungguhnya orang-orang (kabilah) Asy’ari apabila mereka hampir habis perbekalannya
dalam peperangan atau menipis stok makanan keluarganya di Madinah, maka mereka
mengumpulkan apa yang mereka miliki pada satu kain. Lalu mereka membagi di antara
mereka pada satu wadah dengan sama rata. Mereka adalah golonganku dan aku adalah
golongan mereka.” (Muttafaqun ‘alaih)
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Sikap itsar yang menakjubkan
Manakala iman seseorang telah mengakar, niscaya akan memunculkan berbagai keajaiban.
Dengan bermodalkan iman yang tulus, seseorang mampu melakukan sesuatu yang tidak
mampu dilakukan oleh para raja, hartawan, dan orang yang kuat lagi perkasa sekalipun.
Lihatlah bagaimana dahulu para sahabat Nabi g. Mereka tulus berhijrah meninggalkan
Makkah tempat tumpah darahnya dan harta bendanya, menuju Madinah demi
mempertahankan agamanya. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu pada
malam hijrah Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam, dia tidur di atas ranjang Nabi Shallallahu
`alaihi wa sallam. Padahal rumah tersebut telah dikepung oleh para musuh. Ali rela
mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Pada tahun 18 H, di masa pemerintahan Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu, terjadi
kekeringan dan paceklik yang dahsyat di wilayah Hijaz (Madinah, Makkah, dan sekitarnya).
Umar mengulurkan bantuan kepada orang-orang Badui berupa unta, gandum, dan minyak,
sehingga apa yang ada di baitul mal habis. Beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu
wa Ta’ala agar diturunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta’ala pun mengabulkan
permohonannya. Umar berkata: “Alhamdulillah, demi Allah, seandainya Dia tidak melepaskan
musibah kekeringan ini niscaya aku tidak membiarkan keluarga suatu rumah kaum muslimin
yang mempunyai keluasan rezeki kecuali aku akan memasukkan bersama mereka sejumlah
mereka dari orang-orang fakir. Karena tidak akan binasa dua orang apabila memakan
makanan yang mencukupi satu orang.” (Lihat Shahih Al-Adab Al-Mufrad no. 438 dan AlBidayah wan Nihayah 7/103-105)
Kebijakan Umar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam seperti
dalam haditsnya:
َ ْ اﻷَرﺑَﻌَ َﺔ وﻃَﻌَﺎم
ْ
َ
ْ
ﻤﺎﻧِﻴ َ َﺔ
ِ ﻃَﻌَﺎ ُم اﻟْﻮَا
ُ
َ  اﻷ ْرﺑَﻌَ َﺔ ﻳَﻜ ْ ِﻔﻲ اﻟﺜ
َ
ْ ْ ﻦ ﻳَﻜ ْ ِﻔﻲ
ِ ْ ﻦ وَﻃﻌَﺎ ُم اﻹِﺛْﻨَﻴ
ِ ْ ﺣﺪِ ﻳَﻜ ْ ِﻔﻲ اﻹِﺛْﻨَﻴ
“Makanan satu orang mencukupi dua orang, makanan dua orang mencukupi empat orang,
dan makanan empat orang mencukupi delapan orang.” (HR. Muslim dari sahabat Jabir
Radhiyallahu ‘anhu)
Dahulu ‘Aisyah punya sepetak tanah di sisi kuburan Nabi Shallallahu `alaihi wa
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sallam (suaminya) dan bapaknya (Abu Bakr). Tanah tersebut ia persiapkan untuk
menguburnya bila suatu saat ia dipanggil oleh sang Khaliq. Namun ketika Umar pada detikdetik akhir menjelang wafatnya meminta izin kepada ‘Aisyah untuk dikuburkan nantinya di
tempat tersebut, ‘Aisyah pun mengizinkannya dan memberikan tanah tersebut kepada Umar.
(Siyar Al-Khulafa’ Ar-Rasyidinkarya Adz-Dzahabi hal. 91)
Melebihkan orang lain dan pembagiannya
Melebihkan orang lain atas diri sendiri dianjurkan pada perkara duniawi. Adapun dalam
masalah ketaatan maka kita diperintah untuk berlomba-lomba padanya. Allah Subhanahu wa
Ta’ala berﬁrman:
“Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.” (Al-Baqarah: 148)
Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam juga bersabda:
َ
َْ ﻒ
ﻤﻮا
 ﺼ
ْ  أ ﺠﺪُوا إِﻻ
ْ ﻤﻮا ﻋَﻠَﻴْﻪِ َﻻ
ْ َن ﻳ
ُ َﺳﺘَﻬ
ُ ِﺴﺘَﻬ
ِ َﻢ ﻳ
ْ َﻢ ﻟ
 ُل ﺛ
ُ َ ﻟَﻮْ ﻳَﻌْﻠ
 ﺪَاءِ وَاﻟس َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﻨ
ُ ﺎﻢ اﻟﻨ
ِ اﻷو
“Seandainya manusia tahu apa yang ada pada adzan dan shaf pertama (dari pahala)
kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, maka niscaya mereka
akan berundi.”(Muttafaqun ‘alahi)
Oleh karena itu, melebihkan orang lain atas dirinya sendiri terbagi mejadi tiga:
1. Dilarang. Hal ini seperti anda mengutamakan orang lain pada perkara yang syariat
mewajibkan atas anda. Misalnya anda dan teman anda dalam keadaan batal wudhunya, anda
mempunyai air yang hanya cukup untuk berwudhu satu orang. Bila anda berikan kepada
teman anda, maka anda tidak punya air untuk berwudhu dan terpaksa tayammum. Dalam
keadaan seperti ini tidak boleh memberikan air itu kepadanya, karena anda mendapatkan air
dan air itu milik anda. Maka, melebihkan orang lain pada perkara yang diwajibkan oleh
syariat adalah haram hukumnya. Karena hal tersebut berakibat menggugurkan kewajiban
yang dibebankan atas anda.
2. Makruh, yaitu melebihkan orang lain pada perkara sunnah. Misalnya anda mampu berdiri
di shaf pertama dalam shalat, namun anda justru mempersilakan orang lain untuk
menempatinya. Hal ini makruh, karena menandakan anda kurang bersemangat terhadap
kebaikan. Padahal berdiri di shaf pertama dalam shalat sangat besar keutamaannya. Maka
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bagaimana anda mendahulukan orang lain, padahal anda berhak mendapatkan keutamaan
itu?
3. Boleh dan terkadang dianjurkan. Yaitu melebihkan orang lain pada perkara yang bukan
ibadah. Seperti anda memberikan makanan kepada orang lain yang lapar padahal anda
sendiri juga lapar. Perbuatan ini terpuji. (Lihat Makarimul Akhlaq karya Asy-Syaikh Ibnu
‘Utsaimin hal. 54-55)
Sumber: Majalah Asy Syariah
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