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BERMURAH HATI

Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam Musnad-nya, dan Ibnu Abi
Syaibah dalam Mushonaf-nya, dari Sahabat Jabir bin Abdillah
radhiyallahu anhuma:
ُّ أي: ﺳُﺌِﻞ-َﺻ َﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢ- ّ أنّ اﻟﻨَّﺒﻲ
 اﻟﺼ َّﺒﺮ واﻟﺴ َّﻤﺎﺣﺔ:اﻹﻳﻤﺎن أﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎل

Bahwasanya nabi sallallahu alaihi wa sallam suatu
hari ditanya tentang Iman yang bagaimanakah yang
paling utama? Maka beliau shallallahu alaihi wa
sallam bersabda : ” Sabar dan murah hati “.
Hadist ini adalah hadits yang derajatnya hasan yang sah
riwayatnya dari nabi shallallahu alaihi wa sallam dan memiliki
jalur riwayat yang lain yang menguatkan.
Diantaranya yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah ibnu Shomith
radhiyallahu ‘anhu yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam Musnad
nya no : 22717.
Diantaranya yang diriwayatkan oleh sahabat Amrin ibnu Absah
radhiyallahu ‘anhu yang tercantum dalam kitab Musnad Imam
Ahmad no : 19435.
Diantaranya pula yang diriwayatkan oleh sahabat Qotadah AlLaitsy radhiyallahu ‘anhu yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim
dalam kitab Mustadrak nya : 3 / 626.
Tentu sebagian dari kita bertanya-tanya: Mengapa sabar dan
murah hati memiliki kedudukan yang tinggi dari perkara iman
dan begitu istimewa dalam cakupan agama. ..?

Jawabannya adalah: Bahwasanya sabar dan murah hati
adalah perangai jiwa manusia yang sangat
dibutuhkan dalam seluruh sendi – sendi agama dan
segenap maslahat yang berkaitan dengan amalan atau
perbuatan.
Maka sesungguhnya tidak dapat seseorang meninggalkan sabar dan
murah hati dalam segala urusan, sehingga dibutuhkan dalam
semua perkara yang bersangkutan dengan perkara agama.
Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata :
وﻫـﺬا ﻣﻦ أﺟﻤﻊ اﻟﻜ َﻼم وأﻋﻈﻤﻪ ﺑ ُﺮﻫﺎﻧًﺎ وأوﻋﺒﻪ ﻟﻤﻘﺎﻣﺎت اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻦ
أوّﻟﻬﺎ إﻟﻰ آﺧﺮﻫﺎ؛ ﻓﺈنَّ اﻟﻨَّﻔﺲ ﻳُﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎن:
ُ
*  ﻓﺎﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴ َّﻤﺎﺣﺔ،ﺑﺬ ْل ﻣﺎ أ ﻣِﺮت ﺑﻪ وإﻋﻄﺎؤه.
* وﺗﺮك ﻣﺎ ﻧُﻬﻴﺖ ﻋﻨﻪ واﻟﺒُﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼ َّﺒﺮ

“Dan
lagi
yang
dari
jiwa

ini merupakan ungkapan yang paling sederhana
memiliki makna yang dalam yang sangat agung,
sangat terang dan luas dalam cakupan agama
pertama hingga paling terakhir, dikarenakan
manusia dituntut dua perkara, yaitu :
Berusaha menunaikan sesuatu yang diperintahkan sehingga
membutuhkan untuk bermurah hati agar mampu melaksanakan.
Meninggalkan sesuatu yang dilarang dan berusaha untuk
menjauhi nya, maka ini membutuhkan kesabaran.

 وﻫﻮ أﺣﺪ روَّاة ﻫـﺬا-رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ- وﻗﺪ ﺳُﺌﻞ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي
 ﻣﺎ اﻟﺼ َّﺒﺮ وﻣﺎ اﻟﺴ َّﻤﺎﺣﺔ؟:اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ
(( واﻟﺴﻤﺎﺣﺔ ﺑﺄداء ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ، ))اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﻠﻪ:ﻗﺎل
2/156) (رواه أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻴﺔ
Al-Imam Al – Hasan Al-Basri rahimahullah – salah satu perawi
hadist ini – pernah ditanya tentang arti : sabar dan murah
hati.. .?

Maka beliau menjawab : “Sabar dari tergiur untuk
bermaksiat kepada Allah Ta’ala, dan murah hati
tatkala menjalankan kewajiban yang Allah Ta’ala
fardhukan “. (HR. Abu Nuaim dalam Al-Hilyah 2 /
156).
Jika kita merenungkan tentang hadits yang agung ini dan
kandungan-nya yang sangat agung, maka sesungguhnya hadits ini
mencakup seluruh perkara agama semuanya, dikarenakan seorang
mukmin senantiasa diperintahkan untuk melakukan perbuatan
ketaatan dan ibadah yang beraneka ragam dan ini membutuhkan
untuk bermurah hati. Dan asal kata murah hati adalah mudah,
semangat dan tekun, jika hati seseorang sedemikian rupa
keadaannya maka niscaya ia akan tunduk dan patuh serta mampu
merealisasikan segala perintah dan tidak membantah atau
menolak.
Dan jiwa manusia juga diperintahkan untuk menjauhi dan
meninggalkan segala larangan dan bentuk – bentuk maksiat,
sehingga ia membutuhkan kepada kesabaran.
Dan arti sabar adalah mencegah serta menahan diri, jika jiwa
ini tidak mampu mencegah dan menahan diri maksiat
maka
niscaya ia akan terjerumus dan terjebak dari apa yang telah
Allah Ta’ala larang.
 وﻣﻦ ﻻ ﺳﻤﺎﺣﺔ،وﺑﻬﺬا ﻳُﻌﻠﻢ أنَّ ﻣﻦ ﻻ ﺻﺒﺮ ﻋﻨﺪه ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺎوم
ﻟﺪﻳﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم.
Dengan demikian maka diketahui bahwasanya orang-orang yang
tidak memiliki kesabaran maka ia tidak mampu untuk menahan
diri, dan barangsiapa yang tidak bermurah hati maka ia tidak
akan mampu melaksanakan tugas dan perintah.
ﻧﻌﻢ ﻣﻦ ﻻ ﺻﺒﺮ ﻋﻨﺪه ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺎوم اﻟﻨَّﻔﺲ ﻣﻦ رﻋﻮﻧﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ
 وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺎوم اﻟﻨَّﻔﺲ ﻣﻦ اﻧﻔﻼﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ دواﻋﻲ،ﺣﻠﻮل اﻟﺒﻼء
اﻟﺸ َّﻬﻮات واﻷﻫﻮاء.
Memang benar, barangsiapa yang tidak memiliki kesabaran maka

ia tidak mampu untuk menahan diri tatkala dihadapkan kepada
ujian dan cobaan, dan tidak dapat membentengi diri ketika
syahwat dan hawa nafsu bergejolak.
وﻣﻦ ﻛﺎن ﻻ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم؛ ﻷنّ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻤﺤﺔ ﻻ
 ﻓﺈذا دُﻋﻴﺖ ﻧﻔﺴﻪ،ﺗﻨﻬﺾ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷواﻣﺮ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪاﻋﻲ اﻟﻄ َّﺎﻋﺎت
ُ
 وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن ﻣﻦ، وإذا أ ﻣﺮت ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ ﺗﺄﺑ َّﺖ،إﻟﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺷﺤ َّﺖ
اﻟﻤﺤﺮ ُوﻣﻴﻦ.
Dan demikian juga jika seseorang tidak bermurah hati maka ia
tidak dapat membentengi diri, karena jiwanya tidak memiliki
kelonggaran sehingga tidak mampu untuk melakukan suatu
perintah ketaatan dan memenuhi panggilan kebajikan, jika ia
diajak berbuat taat maka ia akan berat, dan jika diperintahkan
untuk perkara yang memiliki keutamaan niscaya ia akan meronta,
sehingga ia tergolong sebagai orang-orang yang terharamkan
kebajikan.
ﻓﻤﻦ ﻻ ﺻﺒﺮ ﻋﻨﺪه وﻻ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻪ اﻟﻨُّﻬﻮض ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ واﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻤَّﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﻨﻪ.
Maka barangsiapa yang tidak memiliki kesabaran dan murah hati
maka ia tidak akan bangkit untuk menggapai kebaikan dan
menunaikan amalan amalan, dan menghindari apa yang menjadi
larangan bagi jiwanya.
ﻓﻤﺎ أﺣﻮﺟﻨﺎ إﻟﻰ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼ ّﺒﺮ واﻟﺴ ّﻤﺎﺣﺔ ﻟﺘﻨﻬﺾ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ
 وﻟﺘﻤﺘﻨﻊ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﻋﻤَّﺎ ﻧُﻬﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ،ﻗﻴﺎﻣًﺎ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﻟﻠﻪ ﺟﻞ َّ وﻋﻼ
 ﻓﻨﺴﺄﻟﻪ، واﻟﺘَّﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﺪ اﻟﻠﻪ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ،اﻟﻤﺤﺎرم واﻵﺛﺎم
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻧﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ وﺣﺪه ﻣﺘﻮﺳّ ِﻠﻴﻦ إﻟﻴﻪ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻪ اﻟﺤ ُﺴﻨﻰ وﺻﻔﺎﺗﻪ
 اﻟﺼ ّﺒﺮ واﻟﺴ ّﻤﺎﺣﺔ:اﻟﻌُﻠﻴﺎ أن ﻳﻤﻦ َّ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻬـﺬا اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻌﻈﻴﻢ.
Maka alangkah butuhnya diri kita untuk menjadi golongan orangorang yang sabar dan murah hati sehingga kita mampu untuk
menegakkan segala perintah ketaatan kepada Allah Ta’ala dan
menjauhi segala bentuk larangan dan dosa, dan sesungguhnya
hidayah taufik semata-mata di tangan Allah Ta’ala dan tiada
sekutu bagi-Nya, maka kita sepantasnya memohon dan berharap
kepada Allah Ta’ala dengan bertawasul melalui nama-nama Allah

Yang Indah dan sifat-sifat-Nya Yang Agung, agar kita diberikan
limpahan iman, sabar dan murah hati.

Asy-Syaikh Prof.DR Abdurrozak Al-Badr hafidhohullah Ta’ala.
Alih Bahasa : Ust. Rochmad Supriyadi,
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