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Konsep Meraikan Tetamu 

Meraikan tetamu adalah tuntutan Islam. Namun, tidak dalam semua keadaan kita rasa seperti tetamu yang 
diraikan. Pengalaman berpeluang mengembara di banyak negara di dunia ini masih tidak dapat melawan 
kehebatan teman-teman di Indonesia meraikan tetamu. Di beberapa tempat di Indonesia yang pernah dilawati 
seperti Bandung dan Aceh menampilkan budaya Indonesia yang sangat mencintai tetamu yang bertandang 
tidak kira sebagai rakan atau tetamu terhormat. 

Pengalaman di kedua-dua daerah di Indonesia ini  memberi kenangan indah apabila layanan VIP bukan hanya 
kepada saya sebagai penceramah jemputan tetapi juga seluruh ahli keluarga. Makanan turut dihantar setiap 
hari ke rumah persinggahan untuk saya dan ahli keluarga. Tiket feri VIP ke pusat persidangan juga bukan hanya 
dikhaskan untuk saya tetapi untuk semua ahli keluarga! Cenderahati juga tidak perlu dikira, terlalu banyak. 
Pelajar-pelajar yang membantu sepanjang program pula bukan hanya memudahkan urusan saya tetapi turut 
membawa anak kecil saya berjalan-jalan menikmati keindahan kota. Waktu senggang kami ditemani pelajar-
pelajar yang juga arif tentang tempat yang dilawati di samping menerangkan tentang sejarah dan 
perkembangan destinasi tersebut. 

 

Imam Al-Nawawi mengingatkan kita bawah “Melayan tetamu adalah sunah. Jika seseorang bertandang ke 
rumahnya dan tidak ada mudarat baginya, sunat baginya untuk melayan tetamu tersebut.” Rujuk Al-Majmuk 
Syarh Al-Muhazzab (9/57) 

Tetamu yang Datang Membawa Rahmat 

Sesuai dengan sabda Rasulallah berkaitan kelebihan yang dibawa tetamu yang bertandang, “Kedatangan 
tetamu ke rumah mendatangkan kurnia yang banyak ke dalam rumah dan pada saat pergi, mereka membawa 
keluar berbagai bencana.” Rasulullah SAW juga bersabda tentang bagaimana tetamu membawa rahmat ke 
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rumah yang dikunjungi, “Setiap rumah yang tidak dikunjungi tetamu, maka malaikat pun tidak akan 
mengunjungi rumah tersebut.” 

Adab Meraikan Tetamu 

 

Ada adab melayan tetamu dalam Islam yang boleh dijadikan panduan kepada kita semua.  

Kata Al-Munawi: “Iaitu dia hendaklah memuliakan tetamunya sama ada kaya atau miskin. Sambut tetamu 
dengan wajah yang ceria, beri hadiah dan membalas ziarah tersebut dengan menziarahi dan bertandang ke 
rumah tetamu tersebut.” Rujuk Faidh Al-Qadir (6/209) 

Selain itu, Rasulullah SAW juga mengamalkan berjabat tangan atau bersalam. Daripada Qatadah ra, aku 
berkata kepada Anas bin Malik, “Apakah berjabat tangan selalu dilakukan oleh para Sahabat Rasulullah 
SAW?” Anas menjawab, “Ya”. (Sahih Bukhari, no. 5908, Status Hadis Sahih) AID
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Berjabat tangan dengan ikhlas mempunyai darjat yang tinggi dalam Islam. Daripada Huzaifah al-Yaman RA 
daripada Nabi SAW baginda bersabda: “Jika seorang mukmin bertemu dengan mukmin lainnya lalu 
mengucapkan salam kepadanya dan mengambil tangannya lalu menjabatnya, maka berguguranlah dosa-dosa 
mereka seperti gugurnya daun-daun dari pepohon” (Mu’jam Awsat li Tabarani, no. 247 – Al-Munziri berkata 
bahawa tiada perawi dalam jalur sanad ini yang dikritik) 

Maka, cubalah kita sebaiknya meraikan tetamu dengan seiklas dan semampunya agar rumah diterangi cahaya 
dengan keberkatan tetamu yang datang bertandang. 
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