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Rasulullah n adalah Nabi yang 
sangat mulia, Nabi yang diutus 

dengan berbagai keutamaan. Salah 
satu keutamaan Rasulullah n adalah 
bahwa beliau adalah Nabi yang sa- 
ngat kasih sayang kepada umatnya. 
Kalau kita menelaah hadits-hadits 
dan mencermati perilaku dan ke-
pribadian Rasulullah n, maka akan 
kita dapati bagaimana beliau n 
adalah Nabi yang penuh dengan kasih 
sayang kepada kita sebagai umatnya. 
Berikut sedikit gambaran kasih sa- 
yang Rasulullah n kepada umatnya.
1. Rasulullah diutus untuk kasih 

sayang
Ini sebagaimana dijelaskan oleh 

Allahl, artinya, “Dan tiadalah Kami 
mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 
(QS. al-Anbiya: 107)

Allah l juga berfirman, artinya, 
“Beliau mengasihi dan menyayangi 
kaum mukminin.” (QS. at-Taubah: 128)
2. Rasulullah n  tidak ingin 

memberatkan umatnya
Kasih sayang Rasul n salah 

satunya ditunjukan dengan tidak 

ingin memberatkan umatnya. Dalam 
hadits Rasulullah n bersabda,

 َلْوَل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي َلََمْر�تُُهْم بِالسَِّواِك
ِعْنَد ُكلِّ َصَلٍة

“Kalau tidak memberatkan atas 
umatku, maka akan aku perintahkan 
mereka untuk bersiwak pada setiap 
shalat.” (HR. Muslim, no. 252)

Dan juga hadits-hadits dengan 
redaksi yang hampir sama dengan 
hadits di atas.
3. Kasih sayang Rasul n kepada 

kaum Kafir
Meskipun Rasulullah n memi-

liki banyak penentang dari kaum 
kafir dan musyrikin, namun beliau 
n sering menghadapi hal tersebut 
dengan kasih sayang.

Rasulullah n bersabda ketika 
ditanya, “Wahai Rasulullah, tidak-
kah engkau mendoakan keburukan 
untuk orang-orang musyrik?”, maka 
beliau n menjawab,

اًنا َوِإنََّما بُِعْثُت َرْحَمًة    ِإنِّي َلْم أُْبَعْث َلعَّ
“Sesungguhnya aku tidak diutus se- 
bagai tukang melaknat, sesungguhnya 

Kasih Sayang Rasul n

anak kecil sedangkan di sebelah 
kiri beliau ada beberapa orang tua. 
Maka beliau bertanya kepada anak 
kecil tersebut, “Apakah kamu men-
gizinkan aku untuk memberikan air 
minum ini kepada mereka (orang 
tua) terlebih dahulu?” Anak kecil 
tersebut menjawab, ‘Tidak demi 
Allah, aku tidak akan mendahulukan 
seorang pun dalam hal bagianku 
darimu.” Maka Rasulullah n me-
letakkan bejana tersebut di tangan-
nya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
6. Kasih Sayang Rasul n kepada 

pembantu dan budak
Dari Abu Mas’ud al-Anshari 

z,ia berkata, “Dahulu aku pernah 
memukul budakku, tiba-tiba aku 
mendengar suara dari belakangku,
ُ أَْقَدُر َعَلْيَك ِمْنَك َعَلْيِه  اْعَلْم أََبا َمْسُعوٍد َلَّ

“Ketahuilah wahai Abu Mas’ud, 
sungguh Allah lebih mampu untuk 
menghukummu, dibandingkan ke-
mampuanmu untuk menghukumnya.” 

Maka aku menoleh, ternyata 
orang itu adalah Rasulullah n. Maka 
aku berkata, “Wahai Rasulullah, dia 
merdeka (bebas) demi mengharap 
wajah Allah.” Maka Beliau n ber-
sabda,

أََما َلْو َلْم َتْفَعْل َلَلَفَحْتَك النَّاُر
“Adapun, jika kamu tidak melakukan 
hal itu, niscaya dirimu dilahap api 
neraka.” (HR. Muslim, Abu Daud, 
Timidzi) 

Rasulullah n juga bersabda,
 َمْن َلَطَم َمْمُلْوَكُه اَْو َضَرَبُه ِفى َغْيِر َتْعِلْيٍم

اَرتُُه اَْن َيْعِتَقُه َوَتْأِدْيٍب َفَكفَّ
“Barangsiapa yang menampar bu-
daknya atau memukulnya bukan 
untuk tujuan pendidikan dan memberi 
pelajaran, maka kafaratnya (tebusan-
nya) adalah memerdekakan budak 
tersebut.” (HR. Muslim) 

Beliau n juga bersabda,
ْفُتُموُهْم تَُكِلُّفوُهْم َما َيْغِلُبُهْم َفِإْن َكلَّ  َوالَ 

 َفأَِعينُوُهْم
“Dan janganlah kalian membebani 
(memberi tugas) mereka dengan be-
ban yang berat (tidak sanggup mereka 
pikul), dan jika kalian membebani, 
maka bantulah.” (HR. al-Bukhari)

Demikianlah beberapa contoh 
kasih sayang Rasulullah n. Wallahu 
a’lam bishawab. (Redaksi)

[Sumber: Disarikan dari berbagai 
sumber]



aku diutus hanya sebagai rahmat.” 
(Lihat Tafsir Ibnu Katsir)

Dari ‘Aisyahxbahwasanya 
dia pernah bertanya kepada Nabi 
n, “Apakah Anda pernah melewati 
(merasakan) suatu hari yang lebih 
berat dibandingkan hari perang 
Uhud?”. Beliau n menjawab,

 َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت َوَكاَن أََشدَّ
َعَرْضُت ِإْذ  اْلَعَقَبِة  َيْوَم  ِمْنُهْم  َلِقيُت   َما 
 َنْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َعْبِد ُكَلٍل
 َفَلْم يُِجْبِني ِإَلى َما أََرْدُت َفاْنَطَلْقُت َوأََنا
 َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي َفَلْم أَْسَتِفْق ِإالَّ َوأََنا
أََنا َفِإَذا  َرْأِسي  َفَرَفْعُت  الثََّعاِلِب   ِبَقْرِن 
ِفيَها َفِإَذا  َفَنَظْرُت  أََظلَّْتِني  َقْد   ِبَسَحاَبٍة 
َسِمَع َقْد   َ الَّ ِإنَّ  َفَقاَل  َفَناَداِني   ِجْبِريُل 
َوَقْد َعَلْيَك  وا  َردُّ َوَما  َلَك  َقْوِمَك   َقْوَل 
 َبَعَث ِإَلْيَك َمَلَك اْلِجَباِل ِلَتْأُمَرُه ِبَما ِشْئَت

َعَليَّ َفَسلََّم  اْلِجَباِل  َمَلُك  َفَناَداِني   ِفيِهْم 
ُد َفَقاَل َذِلَك ِفيَما ِشْئَت  ثُمَّ َقاَل َيا ُمَحمَّ
اْلَْخَشَبْيِن َعَلْيِهْم  أُْطِبَق  أَْن  ِشْئَت   ِإْن 
َبْل َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى  النَِّبيُّ   َفَقاَل 
ِبِهْم ْصَل أَ ِمْن   ُ لَّ ا َج  يُْخِر ْن  أَ ُجو  ْر  أَ
َشْيًئا ِبِه  يُْشِرُك  اَل  َوْحَدُه   َ الَّ َيْعُبُد  َمْن 
“Sungguh aku banyak merasakan 
gangguan (perlakuan jahat) dari 
kaummu. Dan gangguan paling berat 
yang datang dari mereka adalah 
ketika kejadian pada hari al-Aqabah 
ketika aku menawarkan diriku kepada 
Ibnu ‘Abdi Yalil bin ‘Abdi Kulal namun 
dia tidak mau memenuhi keinginanku. 
Lalu aku pergi dengan wajah sedih, 
aku tidak sadar kecuali aku telah 

berada di Qarnu ats-Tsa’aalib. Aku me- 
ngangkat kepalaku ternyata aku bera-
da di bawah awan yang menaungiku, 
dan ternyata di atasnya ada Jibril p, 
lalu dia memanggilku seraya berkata, 
“Sesungguhnya Allah mendengar uca-
pan kaummu terhadapmu dan apa 
bantahan mereka kepadamu. Dan 
Dia (Allah) telah mengutus kepadamu 
Malaikat penjaga gunung, untuk kamu 
perintahkan sesuai kehendakmu ter-
hadap mereka.” Kemudian Malaikat 
penjaga gunung memanggilku, lalu 
memberi salam kepadaku kemudian 
berkata, “Wahai Muhammad, apa 
yang kamu inginkan katakanlah. 
Jika kamu ingin aku akan timpakan 
kepada mereka dua gunung Akhsyab 
(niscaya akan aku lakukan).” Maka 
Nabi n menjawab,  ” Tidak (aku tidak 
ingin itu), akan tetapi aku berharap 
kepada Allah bahwa akan terlahir dari 
tulang sulbi mereka orang-orang yang 
menyembah Allah semata dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
apapun.”  (HR. al-Bukhari)

Dari Abu Hurairahzberkata, 
”Thufail bin ‘Amr ad-Dausi dan para 
Shahabatnya datang kepada Rasu-
lullah n, lalu mereka berkata, “Wa-
hai Rasulullah n, sesugguhnya suku 
Daus ingkar dan enggan (masuk 
Islam), maka doakanlah keburukan 
atas mereka.” Ada yang mengatakan, 
”Celakalah Daus.” Nabi n berdoa, 

اللَُّهمَّ اْهِد َدْوًسا َوْأِت ِبِهْم
“Ya Allah berilah hidayah kepada 
suku Daus dan datangkanlah me- 
reka (dalam keadaan Islam).” (HR. 
al-Bukhari)

Dan masih banyak lagi hadits-
hadits yang menjelaskan tentang 
kasih sayang beliau terhadap orang 
kafir.
4. Kasih sayang Rasul n kepada 

wanita
Banyak hadits yang menunjuk-

kan kasih sayang Rasul n kepada 
wanita

 Pernah Rasul n  bersabda 
kepada Anjasyah ketika sedang 
mengawal wanita,

ُرَوْيَدَك َيا أَْنَجَشُة َسْوَقَك ِباْلَقَواِريِر
“Pelan-pelanlah wahai Anjasyah, kare-
na kamu tengah mengawal sesuatu 
yang mudah pecah.” (HR. al-Bukhari)

Demikianlah perhatian Rasu-
lullah n dan perintahnya untuk 
memperlakukan wanita dengan 
penuh kasih sayang dan kelemahlem-
butan.

Dalam hadits lain dari ‘Aisyah 
x, ia berkata,
ِ َصلَّى الُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َما َضَرَب َرُسوُل الَّ

 َخاِدًما َواَل اْمَرأًَة َقطُّ
“Tidak pernah sekalipun Rasulullah n 
memukul pembantu ataupun wanita.” 
(HR. Abu Dawud, no. 4786) 
5. Kasih Sayang Rasul n kepada 

anak kecil
Demikian pula sikap dan tingkah 

laku Rasul n kepada anak kecil di-
mana sangat menunjukkan kasih 
sayang beliau n kepada anak kecil.

Dalam sebuah hadits disebut-
kan, dari Abu Qatadah al-Anshari 
z bahwa Rasululah n pernah 

shalat sambil menggendong Uma-
mah, putri Zainab bintu Rasulillah 
n dan Abul Ash bin Rabi’ bin Abdu 
Syams. Jika sujud, beliau meletak-
kannya dan jika berdiri, beliau 
menggendongnya.

Dari Anas bin Malikzdia 
berkata,
أَْحَسَن َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى  النَِّبيُّ   َكاَن 
 النَّاِس ُخُلًقا َوَكاَن ِلي أٌَخ يَُقاُل َلُه أَبُو ُعَمْيٍر
 -َقاَل: أَْحِسُبُه َفِطيًما- َوَكاَن ِإَذا َجاَء َقاَل: َيا
أََبا ُعَمْيٍر َما َفَعَل النَُّغْيُر؟ نَُغٌر َكاَن َيْلَعُب ِبِه

“Nabi n adalah sosok yang 
paling mulia akhlaknya. Aku memiliki 
saudara yang bernama Abu ‘Umair 
-Perawi mengatakan: Aku mengira 
Anas berkata: “Kala itu dia sudah 
memahami ucapan”- Maka apabila 
beliau n datang, beliau akan ber-
tanya, “Wahai Abu Umair, bagaimana 
kabar si nughair”. Nughair adalah 
burung kecil (pipit) yang Abu Umair 
senang bermain dengannya.” (HR. 
al-Bukhari dan Muslim)

Dari Sahl bin Sa’ad As Sa’idi c 
dia berkata,

أُِتَي َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى   ِ الَّ َرُسوَل   أَنَّ 
 ِبَشَراٍب َفَشِرَب ِمْنُه َوَعْن َيِميِنِه ُغَلٌم َوَعْن
ِلي َذُن  َتْأ أَ ِلْلُغَلِم:  َفَقاَل  ْشَياٌخ.  أَ  َيَساِرِه 
,ِ َوالَّ اَل  اْلُغَلُم:  َفَقاَل  َهُؤاَلِء؟  أُْعِطَي   أَْن 
َفَتلَُّه َقاَل:  أََحًدا.  ِمْنَك  ِبَنِصيِبي  أُوِثُر   اَل 
َيِدِه ِفي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى   ِ الَّ َرُسوُل 
“Rasulullah n diberi air minum lalu 
beliau meminumnya, sementara itu 
di sebelah kanan beliau ada seorang 


