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? Asy-Syaikh Badr bin Muhammad al-Badr al-Anzy haﬁzhahullah
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ واﻻه وﺑﻌﺪ
✋? Sesungguhnya pura-pura tidak mengetahui ketergelinciran orang lain termasuk sifat
utama dan terpuji. Pura-pura tidak mengetahui kesalahan orang lain adalah berpaling dari
perkara buruk yang muncul dari saudara atau orang lain yang tertuju kepadamu seakan-akan
engkau tidak mendengarnya. Pura-pura tidak mengetahui kesalahan orang lain merupakan
akhlak mulia dan termasuk sifat orang-orang yang mulia.
? Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashry rahimhullah beliau berkata:
“Senantiasa pura-pura tidak mengetahui kesalahan orang lain termasuk perbuatan orangorang yang mulia.”
? Dan juga diriwayatkan dari Sufyan rahimahullah beliau berkata:
“Senantiasa pura-pura tidak mengetahui kesalahan orang lain termasuk sifat orang-orang
yang mulia.”
Allah Ta’ala berﬁrman:
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َ  ِ ﺒﺮ ﺍﻟﻨ ﺳ
َ َﺮ  ُﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻋ ﺕ ﺑِﻪِ ﻭَﺃﻇْﻬَ َﺮﻩُ ﺍﻟﻠ
ِﺄﻫَﺎ ﺑِﻪﻤﺎ ﻧَﺒ
َ ْﻑ ﺑَﻌ
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َ ﻭَﺇِﺫ ْ ﺃ
 َ ﺾ ۖ ﻓَﻠ
ْ ﺄﻤﺎ ﻧَﺒ
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ِ ﺾ ﺃ ْﺯﻭَﺍ
َ ﻀ ُﻪ ﻭَﺃﻋ َْﺮ
ٍ ْﺽ ﻋَﻦ ﺑَﻌ
ِ ْﻰ ﺑَﻌ
ٰ ﻲ ﺇِﻟ
َ َ ﻙ ﻫﺬ َﺍ ۖ ﻗَﺎ
َ َ ﻗَﺎﻟَﺖ ﻣ.
ﺨﺒِﻴﺮ
َ ْ ﻢ ﺍﻟ
َٰ َ ﻦ ﺃﻧﺒَﺄ
ُ ﻲ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴ
َ ِ ﺄﻧﻝ ﻧَﺒ
ْ َ ْ
“Dan ingatlah ketika Nabi merahasiakan sebuah ucapan kepada salah satu istrinya, lalu
ketika dia memberitahukan ucapan rahasia tersebut dan Allah menampakkannya kepada
Nabi, maka Nabi memberitahukan sebagian dan berpaling dari sebagiannya. Lalu ketika Nabi
memberitahukan hal itu, salah satu istrinya tersebut bertanya, ‘Siapakah yang
memberitahukan kepada Anda?’ Nabi pun menjawab, ‘Yang telah memberitahukan kepadaku
adalah al-Alimul Khabir (Allah)’.” (QS. At-Tahrim: 3)
? Al-Imam al-Qurthuby rahimahullah berkata: “Al-Hasan (al-Bashry -pent) berkata, ‘Orang
yang mulia itu tidak pernah merinci habis kesalahan orang sedetail-detailnya, karena Allah
saja berﬁrman (ketika menceritakan akhlak Rasulullah shallallahu alaihi was sallam -pent):
“Nabi memberitahukan sebagian dan berpaling dari sebagiannya.” (Tafsir al-Qurthuby,
XVIII/188)
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? Al-Haﬁzh al-Mizzy rahimahullah berkata: “Ibnul Jauzy rahimahullah berkata, ‘Senantiasa
pura-pura tidak mengetahui kesalahan orang lain termasuk sifat tertinggi dari orang-orang
yang mulia.’” (Tahdzibul Kamal, IXX/230)
☝?️ Jadi sesungguhnya manusia itu tabiat dasarnya sering tergelincir dan melakukan
kesalahan, sehingga jika seseorang suka mempermasalahkan setiap ketergelinciran dan
kesalahan, maka dia akan lelah dan membuat lelah orang lain. Orang yang berakal dan
cerdas tidak akan merinci secara detail semua kesalahan baik yang kecil maupun yang besar
dalam pergaulannya bersama keluarganya, orang-orang tercinta, teman-teman, dan para
tetangganya.
Oleh karena inilah al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan:
“Sembilan puluh persen akhlak mulia itu terletak pada sikap pura-pura tidak mengetahui
kesalahan orang lain.”
? Maka sepantasnyalah bagi seorang muslim untuk berhias dengan sifat yang mulia ini dan
hendaknya dia pura-pura tidak mengetahui keburukan saudara-saudaranya terhadap dirinya
dan memaafkan mereka serta berlapang dada.
✒️ Ditulis oleh: Badr bin Muhammad al-Badr al-Anzy
? 5 Syawwal 1436 H
? Sumber: Saluran telegram asy-Syaikh Badr bin Muhammad al-Badr al-Anzy
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