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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Tentang Taubat : Hadits ke-16 

 

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.16 

-dalam kitab Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rohimahulloh tertulis nomor haditsnya adalah nomor 15 

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-16 : 

Dan dari Abi Hamzah (yakni nama kun-yah dari) Anas bin Malik Al Anshori rodhiAllohu ‘anhu _pembantu Rosululloh 

shollallohu ‘alaihi wasallam_ ia berkata : Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Sungguh, Allah itu lebih 

senang/gembira dengan taubat hamba-Nya dibandingkan dengan salah seorang dari kalian yang terjatuh dari unta 

tunggangannya dan kehilangan unta tunggangannya di sebuah padang pasir yang sangat luas. [muttafaqun ‘alaih] 

Dan pada riwayat milik Al Imam Muslim : “Sungguh, Allah itu lebih senang/gembira dengan taubat hamba-Nya tatkala 

hamba tersebut bertaubat kepada-Nya dibandingkan dengan salah seorang dari kalian yang berada di atas hewan 

tunggangannya di sebuah padang pasir yang sangat luas, kemudian hewan tunggangan tersebut lari/kabur darinya 

sementara di atas hewan tunggangannya tersebut terdapat bekal makanan dan minumannya. Maka ia pun berputus 

asa darinya, lalu mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungan pohon tersebut.  
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Dan sungguh ia sudah sangat berputus asa dari hewan tunggangannya tersebut. Maka tatkala ia berada dalam kondisi 

yang demikian, tiba-tiba hewan tunggangannya tersebut telah berdiri di sampingnya. Kemudian ia mengambil tali 

kekang hewan tunggangannya tersebut (agar tidak kabur kembali).  

Kemudian ia berkata _disebabkan kegembiraan yang sangat_ : “Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah 

Robb-Mu !” Ia salah (karena tidak sengaja) mengucapkan kalimat tersebut disebabkan kegembiraan yang sangat.  

Catatan kaki nomor 1 : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Bukhori (yakni dalam Shohih Bukhori) pada Kitab Tentang Do’a-Do’a, Bab At Taubah, 

hadits nomor 6309. Dan dikeluarkan pula oleh Muslim (yakni dalam Shohih Muslim) pada Kitab At Taubah, Bab 

Dorongan Untuk Bertaubat dan Bergembira Dengannya, hadits nomor 2747. 

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

Berkata Asy Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin rohimahulloh dalam Syarh (Penjelasan) Riyadish Sholihin 

secara makna bahwa hadits ini mengkisahkan tentang seorang pria yang terjatuh dari tunggangannya kemudian 

tunggangannya tersebut kabur darinya, sementara saat itu ia sedang berada di sebuah padang pasir yang sangat luas 

yang tidak ada apapun di sekitarnya. Tidak ada makanan, air minum, dan tidak pula manusia seorangpun. Kemudian 

orang tersebut berusaha untuk mencarinya akan tetapi tidak pula dapat menemukannya. Kemudian ia pergi menuju 

sebuah pohon dan berteduh di bawah naungannya sampai tertidur sambil pula menunggu kematian menghampirinya 

karena sudah sangat putus asa akan hewan tunggangannya dan kehidupannya karena makanan dan minumannya pun 

ikut hilang bersama kaburnya hewan tunggangannya tersebut.  

Maka tatkala ia dalam kondisi yang demikian, tiba-tiba hewan tunggangannya tersebut sudah berada di sisinya 

dengan tali kekangnya tersangkut di pohon tempat ia bernaung lengkap bersama bekal makanan dan minumannya. 

Maka siapakah yang dapat menggambarkan besarnya kegembiraan yang seperti ini ? Tidaklah kegembiraan yang sangat 

besar ini bisa digambarkan kecuali oleh orang yang memang pernah mengalami hal yang semisal ini, yakni 

terselamatkan dari ambang kehancuran yang mencekam. 

Orang tersebut pun ingin memuji Allah atas karunia yang sangat besar ini, tapi ternyata ia salah mengucap 

(karena tidak sengaja akibat terpeleset lidah) disebabkan kegembiraaan yang luar biasa ini menjadi ucapan : “Ya Allah, 

Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robb-Mu!”. Sebenarnya yang ingin ia ucapkan adalah : “Ya Allah, Engkau adalah 

Robb-ku dan aku adalah hamba-Mu!” 

 

Faedah Hadits : 

 

1. Terdapat faedah bahwa Allah Ta’ala memiliki sifat senang/gembira (  ُاَْلَفَرح ) yang sesuai dengan kemuliaan dan 

keagungan-Nya yang hakikat sifat senang/gembira nya Allah tentunya berbeda dengan sifat senang/gembira yang 

terjadi pada makhluq-Nya. Hal ini karena Allah Ta’ala berfirman dalam surat Asy Syuro ayat 11 : 

وَُ ُۖ  َشۡىء ُ  َكِمۡثلِِهۦ لَۡيسَُ ِميعُ  َوه  ٱۡلَبِصيرُ  ٱلسَّ  

 Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

Terhadap penetapan tentang Nama dan Sifat Allah, maka ada beberapa prinsip dalam ajaran Islam yakni : 

a. Tidak boleh mempertanyakan bagaimana hakikat nama atau sifat Allah tersebut. Misalnya dengan bertanya : 

“Bagaimana sih hakikat sifat senang atau gembiranya Allah?” atau semisalnya. 
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b. Tidak boleh menolak nama atau sifat Allah yang telah jelas terdapat dalam dalil Al Qur’an atau Al Hadits yang 

shohih. Misalnya jika seseorang mendengar bahwa Allah memiliki sifat senang/gembira, lalu ia menolaknya 

dikarenakan menurut pendapatnya hal tersebut pasti berkonsekuensi adanya penyamaan dengan makhluq.  

Padahal, tidak semua hal yang memiliki kesamaan nama atau sifat itu mengharuskan pasti memiliki kesamaan 

hakikat. Sebagai contoh, Allah memiliki sifat As Sami’ (Mendengar). Manusia pun memiliki sifat mendengar, 

demikian pula dengan hewan. Akan tetapi, meskipun memiliki kesamaan sifat yakni mendengar, tentunya kita 

semua sepakat bahwa hakikat sifat mendengarnya manusia tentunya berbeda dengan hakikat mendengarnya 

hewan. Jika demikian, maka tentunya akan lebih berbeda lagi hakikatnya sifat mendengarnya Allah dengan sifat 

mendengarnya makhluq-Nya. 

c. Tidak boleh memisalkan antara nama atau sifat Allah dengan nama atau sifat makhluq-Nya. Misalkan tatkala 

seseorang mendengar bahwa Allah memiliki sifat melihat, maka kemudian ia membayangkan/memisalkan sifat 

melihat tersebut dengan sifat melihat yang ada pada makhluq seperti melihat itu berarti butuh cahaya atau 

semisalnya. Maka hal ini tentunya keliru, karena tentunya sifat melihatnya Allah pasti berbeda dengan sifat 

melihat yang ada pada makhluq. 

d. Tidak boleh memalingkan makna nama atau sifat Allah kepada makna yang lain. Misalkan tatkala seseorang 

mendengar bahwa Allah memiliki sifat beristawa seperti dalam surat Thoha ayat 5 : 

نُ  ـٰ ۡحَم ٱۡسَتَوىُٰ ٱۡلَعۡرشُِ َعلَى ٱلرَّ  

Ar Rohman (yakni Allah), beristawa di atas ‘Arsy-Nya 

Kemudian orang tersebut dengan pemikirannya yang rusak mulai membayangkan bahwa seandainya Allah 

beristawa di atas ‘Arsy, maka berarti ada makhluq yang lebih besar dari Allah. Bukankah Allah itu Yang Maha 

Besar? Maka orang ini pun kemudian mulai berani memalingkan makna istawa menjadi istawla yang artinya 

menguasai, sehingga makna ayat menjadi : “Ar Rohman, menguasai atas ‘Arsy-Nya”. 

Hal ini adalah kekeliruan yang nyata. Al Imam Malik rohimahulloh pernah ditanya oleh seseorang tentang 

bagaimana cara beristawa nya Allah. Kemudian berubah raut muka Beliau disebabkan kemarahan yang sangat 

yang belum pernah dilihat oleh perowi kisah ini. Ketika sudah agak tenang, Al Imam Malik rohimahulloh pun 

menjawab secara makna : “Bagaimananya istawa itu tidaklah dapat dinalar. Kata istawa sendiri bukanlah suatu 

kata yang tidak dipahami maknanya secara bahasa. Beriman atasnya adalah wajib, dan bertanya tentangnya 

adalah bid’ah.”  

 

2. Terdapat faedah bahwa perkara taubat merupakan ibadah. Hal ini dikarenakan makna ibadah adalah segala sesuatu 

yang Allah perintahkan dan Allah cintai, baik itu berupa perbuatan yang tampak maupun tidak tampak, baik itu 

perbuatan hati, lisan, ataupun anggota badan. Terkait dengan perkara taubat, maka Allah telah memerintahkan 

kepada hamba-Nya sebagaimana terdapat dalam surat At Tahrim ayat 8 : 

َہا ٰٓأَيُّ ـٰ اُْ َءاَمن واُْ ٱلَِّذينَُ َي ُ ٱّللَُِّ إِلَى ت وب وٰٓ
ا َتۡوَبة   وح  نَّص   

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

benarnya! 

Adapun di dalam hadits ke-16 ini, terdapat penyebutan bahwa Allah merasa senang dengan taubat hamba-Nya. 

Kedua dalil tersebut menunjukkan bahwasanya perkara taubat adalah perkara ibadah, sehingga tidak boleh 

diperuntukkan kepada selain Allah Ta’ala. Misalkan ia bertaubat di kuburan keramat meminta kepada penghuni 

kubur untuk menyampaikan taubatnya kepada Allah, atau semisalnya. 
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3. Terdapat faedah bahwasanya seseorang yang melakukan kekeliruan dikarenakan murni ketidaksengajaan dan bukan 

karena kelalaian, maka ia tidak dihukumi apa-apa meskipun kekeliruan tersebut berupa ucapan kekufuran. Hal ini 

sebagaimana terdapat dalam lafazh hadits di atas, dan merupakan salah satu rohmat dari Allah terhadap hamba-Nya. 

Orang yang tersebut dalam hadits awalnya ingin memuji Allah dengan mengucapkan : “Ya Allah, Engkau adalah 

Robb-ku dan aku adalah hamba-Mu!” Akan tetapi disebabkan kegembiraan yang sangat, ia tidak sengaja (terpeleset 

lidah) malah mengucapkan : “Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robb-Mu!”.  

Ucapan kekufuran ini jika diucapkan dengan sengaja, maka bisa membuat pengucapnya kufur keluar dari Islam. Hal 

ini sebagaimana ucapan Fir’aun dalam surat An Nazi’at ayat 24 :   َُمُ  أََناُ  َفَقال ٱۡۡلَۡعلَىُٰ َربُّك   

(Seraya) Fir’aun berkata : "Akulah tuhanmu yang paling tinggi." 

Adapun orang yang disebutkan dalam hadits, maka ia tidak dihukumi apa-apa dikarenakan hal itu terjadi murni 

karena ketidaksengajaannya. Hal ini sebagaimana hadits yang menyebutkan tentang diangkatnya pena catatan 

amalan hamba pada 3 keadaan yakni seorang anak sampai dia baligh, orang yang tidur sampai dia bangun, dan orang 

gila sampai dia sadar. Tiga kondisi orang tersebut adalah kondisi yang menggambarkan orang yang kehilangan akal 

atau tidak sempurna akalnya, sehingga tidak mendapatkan hukum apa-apa dalam syari’at Islam. 

Oleh karena itu pula, jika ada seorang suami yang mengucapkan ucapan talak kepada istrinya secara tidak sengaja 

atau saat melantur tatkala tidur atau semisalnya, maka tidaklah jatuh talak kepada istrinya. Demikian seterusnya. Hal 

ini merupakan rohmat Allah Ta’ala kepada hamba-Nya. Allah Ta’ala berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 225 : 

مُ  ّلَُّ ك  مُۡ ِفىُٰٓ ِبٱللَّۡغوُِ ٱّللَّ ُ ي َؤاِخذ  ِنك  ـٰ ِكن أَۡيَم ـٰ ك م َولَ مُۡ َكَسَبتُۡ ِبَما ي َؤاِخذ  َحلِيم ُ  َغف ورُ  َوٱّللَّ ُ ُۖ  ق ل وب ك   

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud [yang diucapkan dengan tidak sengaja], 

tetapi Allah menghukum kamu disebabkan [sumpahmu] yang disengaja [untuk bersumpah] oleh hatimu. Dan Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. 

4. Terdapat faedah dianjurkannya bagi seseorang yang melakukan perjalanan/safar untuk membawa perbekalan. 

Janganlah ia berdalih dengan alasan tawakkal untuk kemudian ia melakukan perjalanan tanpa membawa bekal, 

sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum Muslimin. Allah Ta’ala berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 197 

tatkala menceritakan tentang orang yang hendak melakukan salah satu ibadah yang mulia yakni haji : 

ۡقَوىُٰ اِدُٱلتَّ َُخۡيَرُٱلزَّ وْاَُفإِنَّ د  ُُ َوَتَزوَّ  

Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. 

Sebagian orang memiliki anggapan bahwasanya jika seseorang melakukan perjalanan dalam rangka ibadah, maka 

tidak perlu membawa bekal untuk dirinya atau bekal untuk keluarga yang ia tinggalkan. Karena menurut pemahaman 

orang tersebut, ia akan bertawakkal kepada Allah dan Allah tidaklah mungkin menelantarkan dirinya dan 

keluarganya. Demikianlah anggapannya. Hal ini tentu saja keliru karena makna tawakkal adalah manusia berusaha 

melakukan sebab, dan hasilnya diserahkan kepada Allah. Jika Allah saja memerintahkan orang yang hendak berhaji 

yang jelas-jelas merupakan ibadah yang mulia untuk membawa bekal, maka tentunya lebih pantas untuk orang yang 

hendak berhaji untuk tidak membawa bekal dan tidak meninggalkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya 

sebagaimana anggapan orang tersebut.  

Maka hendaknya hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk memperbaiki pemahaman kita akan makna 

tawakkal yang benar. 

Demikianlah apa yang bisa disampaikan berkenaan dengan Hadits ke-16 dari Bab At Taubah dari Kitab Riyadush Sholihin 

ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wallohu A’lam. 

مَْ للاهَ بَاَركََ  فِْيكه  


