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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Tentang Taubat : Hadits ke-14 dan ke-15 

 

Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya. 
Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barangsiapa yang 
diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, 
maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah padanya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah (sesembahan) 
yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata dan tiada sekutu apapun bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya 
Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam adalah seorang hamba dan utusan-Nya. 

Amma ba'd, kemudian setelah itu... 

Melanjutkan pembahasan kitab Riyadush Sholihin karya Al Imam An Nawawi rohimahulloh, maka pada kesempatan kali 

ini akan memasuki pembahasan bab yang baru yakni Bab At Taubah (Bab Tentang Taubat) pada Hadits no.14 dan 15.       

-dalam kitab Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rohimahulloh tertulis nomor haditsnya adalah nomor 13 dan 

14 karena hadits nomor 4 dan 5 dijadikan satu yakni hadits nomor 4- 

-capture scan kitab dari Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Muhammad bin Sholih al ‘Utsaimin rohimahullah- 

 

 

Hadits ke-14 : 

Dan dari Abi Huroiroh rodhiAllohu ‘anhu ia berkata : Aku mendengar Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda : 

“Demi Allah. Sesungguhnya aku beristighfar (memohon ampun) kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari 

lebih dari 70 kali.”  [diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahullah] 

Catatan kaki nomor 1 :  

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahulloh [dalam kitab Shohih Bukhori] pada Kitab Tentang Do’a-

Do’a, Bab Istighfarnya Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam dalam sehari semalam, nomor hadits 6307. 
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Hadits ke-15 : 

Dan dari Al Aghorr bin Yasar Al Muzani rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda : 

“Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah (mohon ampunlah) kalian kepada-Nya. 

Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali.” [diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rohimahulloh] 

Catatan kaki nomor 2 :  

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rohimahulloh [dalam kitab Shohih Muslim] pada Kitab Tentang Dzikir dan 

Do’a, Bab Tentang Dikabulkannya Istighfar dan Anjuran Memperbanyaknya, nomor hadits 2702. 

====================== 

Faedah dari Hadits Di Atas : 

 

a. Bersumpahnya seorang hamba hanya diperbolehkan dengan menyebut nama Allah Ta’ala saja, dan tidak boleh 

sama sekali seseorang bersumpah dengan selain Allah Ta’ala, seperti nama Rosululloh, nama malaikat, nama para 

wali, atau yang semisalnya. Dan jika seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sangat dikhawatirkan ia 

bisa terjatuh dalam perbuatan kekufuran. Na’udzu billahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal yang 

demikian. 

Hal ini diambil dari lafazh sumpah yang diucapkan oleh Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam dalam hadits ke-14 di 

atas yakni dengan ucapan “wallahi” (  َِوللاه ) yang artinya “demi Allah”. Atau juga seringkali Rosululloh shollallohu 

‘alaihi wasallam bersumpah dengan ucapan “walladzi nafsiy bi yadihi” (  هِه ىِبهَيده ىَِنْفسه  yang artinya “demi Dzat ( َوِالَّذه

yang jiwaku ada di Tangan-Nya” yakni Allah Ta’ala. 

Beberapa contoh ucapan sumpah yang lain adalah : “billahi” (  ِِبِالل ) dan “tallahi” (  ِِتَالل ) yang memiliki arti yang sama 

yakni Demi Allah. 

Adapun khusus hanya bagi Allah sebagai Dzat Pencipta, maka diperbolehkan untuk bersumpah dengan sifat-

sifatNYA atau dengan makhluq ciptaan-NYA. Hal ini sebagaimana sering kita baca di dalam banyak ayat-ayat Al 

Qur’an seperti di awal surat At Tin, awal surat Al Fajr, awal surat Al Lail, dan sebagainya. Dan jika Allah bersumpah 

dengan menyebut nama salah satu makhluq-Nya, maka memiliki faedah bahwa makhluq tersebut memiliki 

keutamaan, kemanfaatan, atau kedudukan yang besar dalam kehidupan alam semesta ini. 

b. Terdapat faedah bahwasanya jika suatu perkara disebutkan dalam banyak dalil (Al Qur’an dan Al Hadits), serta 

dilakukan secara rutin dalam jumlah yang cukup banyak, maka hal ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut 

merupakan perkara yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang besar.  

Hal ini sebagaimana perkara taubat dan istighfar. Di dalam banyak ayat (sebagaimana telah disebutkan dalam 

pendahulan bab taubat ini) dan hadits, perkara taubat dan istighfar sering disebutkan. Bahkan di dalam hadits di atas 

disebutkan pula bahwa Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam mengerjakannya secara rutin setiap harinya dalam 

jumlah yang cukup banyak yakni lebih dari 70 kali dan 100 kali. Maka hal ini menunjukkan kepada kita semua 

bahwasanya perkara taubat dan istighfar merupakan perkara yang penting dan memiliki kedudukan yang besar. 

c. Menunjukkan sikap tawadhu’ nya (rendah hati) Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam. 

Padahal kita semua telah mengetahui bahwasanya Allah Ta’ala telah memberikan jaminan pengampunan terhadap 

kesalahan-kesalahan Beliau shollallohu ‘alaihi wasallam yang telah lampau, yang sedang terjadi, dan yang akan 

datang. Maka hal ini hendaknya menjadi teladan bagi kita semua sebagai pengikut Beliau shollallohu ‘alaihi wasallam 

untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar, karena kita semuanya tentunya lebih mengetahui tentang keadaan diri-

diri kita masing-masing. 
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d. Terdapat faedah tentang wajibnya perkara taubat dan istighfar (memohon ampunan Allah). 

Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwasanya hukum asal setiap perintah adalah wajib, kecuali ada dalil lain 

dari Al Qur’an atau Al Hadits yang memalingkannya dari hukum wajib tersebut. 

Di dalam beberapa ayat yang disebutkan dalam pendahuluan bab ini, telah disebutkan kata taubat dalam konteks 

kata perintah seperti dalam surat At Tahrim ayat 8 : 

َہا ٰٓأَيُّ ـ  ينَِ َي اِْ َءاَمُنواِْ ٱلَّذه ِه إهلَى ُتوُبوٰٓ ِ ٱّللَّ
ا َتۡوَبة   نَُّصوح   

Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-

benarnya! 

Jika demikian, maka hendaknya hal ini menjadi pendorong bagi kita bersama untuk senantiasa bersegera bertaubat 

dan beristighfar kepada Allah Ta’ala. 

e. Terdapat faedah bahwasanya bertaubat itu adalah dengan perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. 

Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam 2 hadits di atas, yang mana Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam setiap 

harinya melakukan istighfar sebanyak lebih dari 70 kali atau 100 kali. Contoh ucapan-ucapan istighfar :  

- Astaghfirullahal ‘azhim (aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung)  ِاْلَعظْيمَِ للاَِ أَْستَْغفِر  

- Allahummaghfirli (Ya Allah, ampunilah aku)  َُِّهم
لهى اْغفهرِْ أَلل     atau yang semisalnya. 

Dari hal ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya taubat atau istighfar yang benar haruslah diiringi dengan 

hati, lisan, dan perbuatan anggota badan. Sehingga, jika ada orang yang lisannya bertaubat atau beristighfar, akan 

tetapi perbuatan hati dan anggota badannya tidak mencerminkan perbuatan seseorang yang bertaubat atau 

beristighfar, maka tentunya hal yang semacam ini tidaklah diterima di sisi Allah Ta’ala. 

f. Terdapat faedah tentang adab dalam berdakwah atau menasihati orang lain, yakni hendaknya ia menjadi orang 

yang pertama kali melakukan apa yang ia dakwahkan atau nasihatkan kepada orang lain. 

Hal ini sebagaimana terdapat dalam 2 hadits di atas yang mana tatkala Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam 

memerintahkan umatnya untuk bertaubat dan beristighfar, maka Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam merupakan 

orang pertama yang melakukan apa yang diperintahkannya. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang melarang 

orang lain dari suatu hal, maka hendaknya ia menjadi orang pertama yang menjauhi apa yang ia larang tersebut. 

Janganlah kita menjadi orang yang tergolong dalam Surat Ash Shoff ayat 2-3 ini : 

َہا ٰٓأَيُّ ـ  ينَِ َي َتۡفَعلُونَِ َلِ َما َتقُولُونَِ لهمَِ َءاَمُنواِْ ٱلَّذه  

ا َڪُبرَِ ندَِ َمۡقت  ِه عه َتۡفَعلُونَِ َلِ َما َتقُولُواِْ أَن ٱّللَّ  

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? (2) Amat besar 

kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tiada kalian kerjakan. (3) 

Akan tetapi, adab ini tidaklah menjadi suatu keharusan mutlak yang wajib ada bagi orang yang berdakwah atau 

menasihati orang lain. Hal ini sebagaimana dalam hadits tentang sikap seorang Muslim jika melihat suatu 

kemungkaran di hadapannya dalam Shohih Muslim pada Kitab Al Iman, Bab Ke-20 Penjelasan Bahwa Merubah 

Kemungkaran Merupakan Bagian Dari Iman, dan Bahwa Iman itu Bisa Bertambah dan Berkurang, dan Bahwa Amar 

Ma’ruf dan Nahi Munkar adalah Perkara Yang Wajib, hadits nomor  78 dari Abu Sa’id Al Khudri rodhiAllohu ‘anhu : 
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Aku mendengar Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Barangsiapa di antara kalian yang melihat 

kemungkaran, maka hendaknya ia ubah dengan tangannya (perbuatan). Dan jika tidak mampu, maka ubahlah 

dengan lisannya (ucapan). Dan jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya (pengingkaran di dalam hati) dan 

yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman.” 

Dalam hadits tersebut tidaklah seseorang disyaratkan bahwa seseorang haruslah menjadi orang yang terbebas dari 

kemungkaran yang ia ingkari dahulu  ketika ingin merubah suatu kemungkaran. Tapi, kapanpun ia melihat 

kemungkaran maka wajib baginya untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangan bila mampu, dengan lisan 

bila mampu, atau minimalnya mengingkari dengan hatinya. 

Sebagai contoh : jika seorang Ayah melihat anaknya berbuat bohong, maka wajib bagi sang ayah tersebut untuk 

menegur/menasihati anaknya saat itu juga meskipun bisa jadi sang ayah tersebut dikenal sebagai orang yang suka 

berbohong. Dan tidak boleh bagi sang ayah untuk mendiamkan perbuatan bohong yang dilakukan anaknya dengan 

beralasan bahwasanya dirinya sendiri masih suka berbohong. 

g. Terdapat faedah tentang tata cara bertaubat atau beristighfar yakni secara sendiri-sendiri tanpa berjama’ah dalam 

suatu majelis taubat atau majelis istighfar atau semisalnya, tidak ada waktu-waktu khusus tertentu, dan tidak pula 

dengan jumlah bilangan tertentu kecuali yang ada dalilnya. 

Hal ini bisa kita ambil dari perbuatan Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam yang mana Beliau bertaubat atau 

beristighfar secara sendirian tanpa mengkhususkan waktu-waktu tertentu, dan tanpa mengkhususkan dengan 

jumlah bilangan tertentu kecuali hanya disebutkan lebih dari 70 kali atau 100 kali. 

Dan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam melakukannya 

secara bersama-sama dengan para shohabatnya yang lain pada waktu-waktu khusus atau dengan jumlah bilangan 

khusus yang sangat banyak. 

Maka dari hal ini merupakan nasihat bagi sebagian saudara-saudara kita kaum Muslimin yang mana mereka telah 

terjatuh dalam perbuatan yang tidak ada dasar tuntunannya dari Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam yakni berupa 

bertaubat atau beristighfar secara berjama’ah, baik itu berupa majelis-majelis taubat, majelis-majelis istighfar, atau 

yang semisalnya. Pada sebagian mereka, telah mengkhususkan waktu-waktu tertentu dan jumlah bilangan tertentu 

dengan jumlah bilangan yang luar biasa banyak tanpa adanya dalil seperti istighfar 1000 kali secara berjama’ah di 

waktu-waktu khusus atau semisalnya. 

Hal ini berbeda halnya jika waktu khusus atau bilangan khusus tersebut memang dituntunkan oleh dalil seperti 

bacaan dzikir setelah sholat fardhu misalkan dengan ucapan “astaghfirullah” sebanyak 3 kali atau semisalnya. 

Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam. 

h. Terdapat faedah bahwasanya taubat dan istighfar itu adalah perkara yang bisa berbeda. 

Hal ini bisa kita ambil dari lafazh hadits di atas yang mana Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam menyebutkan kata 

taubat dan istighfar di dalam satu konteks kalimat. Dari sini tentunya kita pahami bahwasanya 2 hal tersebut adalah 

perkara yang berbeda. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada pendahulan bab taubat ini, bahwa makna taubat adalah kembali dari perbuatan 

maksiat kepada keta’atan kepada Allah Ta’ala. Sedangkan makna istighfar adalah pemohonan ampun seorang hamba 

terhadap perbuatan maksiat yang ia perbuat. 
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Jika kata taubat dan istighfar disebutkan keduanya dalam satu konteks kalimat, maka mereka memiliki makna yang 

berbeda. Akan tetapi, jika disebutkan salah satunya saja dalam konteks kalimat, maka maknanya bisa mencakup 

keduanya. Dan makna taubat itu pada asalnya lebih luas dari makna istighfar. Hal ini sebagaimana kata “faqir” dan 

“miskin” yang mana jika disebutkan salah satunya dalam konteks kalimat, maka ia telah mencakup makna keduanya 

sekaligus. Wallahu A’lam, dan Allah lah Yang Maha Mengetahui. 

i. Terdapat faedah bahwasanya taubat dan istighfar dilakukan terus menerus selama hamba tersebut masih hidup. 

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam yang mana dalam hadits di atas 

disebutkan bahwasanya Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam melakukan hal tersebut setiap harinya. 

Maka hal ini menjadi teladan bagi kita bersama agar jangan sampai ada yang salah paham bahwasanya jika 

seseorang sudah bertaubat, maka telah cukup baginya dan tidak perlu lagi senantiasa untuk memperbarui taubatnya 

di kemudian hari. Bukankah kita semua telah sama-sama memahami bahwasanya setiap manusia itu setiap harinya 

pasti terjatuh dalam kesalahan yang kecil maupun besar? Jika demikian, maka hendaknya setiap hamba itu 

senantiasa terus menerus bertaubat dan beristighfar kepada Allah sampai dia mati. 

Demikianlah apa yang bisa disampaikan berkenaan dengan Hadits 14-15 dari Bab At Taubah dari Kitab Riyadush Sholihin 

ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.  

 

مِْ للا ِ بَاَركَِ  فِْيك   


