
1 
 

Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Tentang Taubat : Hadits ke-17, 18, dan 19 

 

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.17, 18, dan 19 

dikarenakan 3 hadits tersebut memiliki isi atau makna yang hampir serupa. 

-dalam kitab Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rohimahulloh tertulis nomor haditsnya adalah nomor 16, 17, 

dan 18  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- 
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Hadits ke-17 : 

Dan dari Abu Musa (yakni) ‘Abdullah bin Qoys Al Asy’ari rodhiAllahu ‘anhu, dari Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda : “Sesungguhnya Allah Ta’ala membentangkan Tangan-Nya di malam hari untuk menerima taubat orang-

orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan membentangkan Tangan-Nya di siang hari untuk menerima taubat orang-

orang yang berbuat dosa di malam hari, hingga terbitnya matahari dari arah terbenamnya (arah barat).” [diriwayatkan 

oleh Al Imam Muslim] 

Hadits ke-18 : 

Dan dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu berkata, Rosulullah shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Barang siapa yang 

bertaubat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya (arah barat), maka Allah akan menerima taubatnya.” 

[diriwayatkan oleh Al Imam Muslim] 

Hadits ke-19 : 

Dan dari Abu ‘Abdirrohman (yakni) ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al Khoththob rodhiAllahu ‘anhuma, dari Nabi shollallahu 

‘alaihi wasallam bersabda : “Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla akan menerima taubat hamba-Nya selama ruhnya 

belum mencapai kerongkongan (sekarat).” [diriwayatkan oleh Al Imam At Tirmidzi dan ia berkata hadits ini hasan]  

Catatan kaki nomor 1 : hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rohimahullah (dalam Shohih-nya) pada Kitab At 

Taubah, Bab Diterimanya Taubat Dari Dosa-Dosa, nomor hadits 2759. 

Catatan kaki nomor 2 : hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rohimahullah (dalam Shohih-nya) pada Kitab Dzikir 

dan Do’a, Bab Diterimanya Istighfar dan Anjuran Memperbanyak Istighfar, nomor hadits 2703. 

Catatan kaki nomor 3 : hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam At Tirmidzi rohimahullah (dalam Sunan At Tirmidzi) pada 

Kitab Do’a-Do’a, Bab 98, hadits no. 3537, dan ia berkata hadits ini hasan ghorib. Dan dikeluarkan pula oleh Al Imam Ibnu 

Majah rohimahullah (dalam Sunan Ibnu Majah) pada Kitab Az Zuhud, Bab Mengingat Taubat, hadits no.4253. Dan juga 

Al Imam Ahmad rohimahullah di dalam Musnad-nya (2/132), dan  hadits ini dihasankan oleh Al Albani rohimahullah 

sebagaimana dalam kitabnya Shohihul Jami’ hadits no.1903. 

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

Faedah Hadits : 

1. Terdapat faedah adanya penetapan bahwa Allah Ta’ala memiliki sifat yang di antaranya adalah memiliki Tangan (  ( َيدٌ 
yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan-Nya yang hakikat Tangan Allah tentunya berbeda dengan tangan yang 

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

ِميعٌُ َوُهوٌَ ٌۖ  َشۡىء ٌ  َكِمۡثلِِهۦ لَۡيسٌَ يرٌُٱۡلَبصٌِ ٱلسَّ  

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

Penetapan bahwasanya Allah memiliki Tangan tercantum pula dalam beberapa ayat Al Qur’an di antaranya : 

ٰٓإِۡبلِيسٌُ َقالٌَ ـ  ٱۡلَعالِينٌَ ِمنٌَ ُكنتٌَ أَمٌۡ أَۡسَتۡكَبۡرتٌَ ٌۖ  ِبَيَدىٌَّ َخلَۡقتٌُ الِمٌَ َتۡسُجدٌَ أَن َمَنَعكٌَ َما َي  

Allah berkata (kepada iblis) : “Wahai iblis, apa yang telah menghalangimu dari (perintah-Ku untuk) sujud (sebagai 

penghormatan, dan bukan sebagai peribadatan) kepada apa yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku 

(yakni Adam ‘alaihissalam) ? Apakah kamu bersikap sombong ataukah merasa lebih tinggi ? [surat Shod ayat 75] 
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ٌۖ  َيَشآٰءٌُ َكۡيفٌَ ُينِفقٌُ َتانٌَِمۡبُسوطٌَ َيَداهُ َبلٌۡ ٌۖ  َقالُواٌ  ِبَما َولُِعُنواٌ  أَۡيِديِہمٌۡ ُغلَّتٌۡ ۖ ٌ َمۡغلُولَةٌ  ٱّللٌَِّ َيدٌُ ٱۡلَيُہودٌُ َوَقالَتٌِ  

Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu". Padahal sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu 

dan mereka lah yang dila’nat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. [Tidak demikian], bahkan kedua 

tangan Allah terbuka, Dia memberikan rizqi sebagaimana yang Dia kehendaki. [surat Al Ma’idah ayat 64] 

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 Tangan Allah?” atau semisalnya. Hal ini karena tidak ada satu dalil pun yang 

menerangkan kepada kita tentang bagaimana hakikat Tangan Allah. Sehingga, yang diperintahkan bagi kita 

tatkala mendengar dalil adalah beriman dengan tanpa mempertanyakan bagaimananya. Selain itu, banyak 

bertanya tentang “bagaimana” terhadap suatu hal yang memang tidak ada penjelasan dalil secara lengkap, 

tentunya akan membuka pintu-pintu syaithon untuk memasukkan keragu-raguan maupun kerancuan berpikir 

dalam hati kita. 

b. Tidak boleh menolak nama atau sifat Allah yang telah jelas terdapat dalam dalil Al Qur’an atau Al Hadits yang 

shohih meskipun hanya sebagian. Misalnya jika seseorang mendengar bahwa Allah memiliki Tangan, 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 hakikat sifat mendengarnya Allah dengan sifat 

mendengarnya makhluq-Nya.  

Manusia punya tangan dan hewan pun punya tangan. Maka tentunya berbeda hakikat tangannya manusia 

dengan tangannya hewan meskipun keduanya sama-sama memiliki nama yang sama yakni tangan. Pun demikian 

dengan Tangan Allah dan tangan makhluq-Nya, tentunya tidak akan sama hakikatnya. 

Maka tentunya telah keliru lah sebagian umat Islam yang hanya menetapkan sebagian nama dan sifat bagi Allah, 

tapi pada saat yang bersamaan ia menolak sebagian nama dan sifat Allah yang lainnya padahal penetapan nama 

dan sifat tersebut telah jelas dalam Al Qur’an atau Al Hadits. 

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 : 

نٌُ ـ  ۡحَم ٱۡسَتَوىٌ  ٱۡلَعۡرشٌِ َ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”. 
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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.”  

e. Tidak boleh pula menerima penetapan nama dan sifat Allah secara lafazh saja, tetapi menolak maknanya. 

Misalkan tatkala seseorang mengetahui dari dalil Al Qur’an atau Al Hadits secara jelas bahwa Allah memiliki 

Tangan, maka ia hanya menerima secara lafazh saja. Adapun makna nya, ia katakan bahwa makna nya adalah 

tidak diketahui oleh makhluq.  

Hal ini pun keliru karena hal ini berarti sama saja dengan menolak penetapan nama dan sifat Allah. Dalilnya 

adalah bahwasanya Al Qur’an itu Allah turunkan dalam bahasa ‘Arob yang jelas yang maknanya bisa dipahami 

oleh orang yang membacanya dengan kaidah bahasa ‘Arob. Jika saja Allah turunkan Al Qur’an dengan bahasa 

yang maknanya tidak bisa dipahami oleh manusia, maka hal ini tentunya merupakan suatu kesia-siaan.  

Allah telah berfirman tatkala menjelaskan tentang Firman-Nya : 

ِبين ٌ  َعَرِبى ٌ  ِبلَِسانٌ  مُّ  

(Al Qur’an diturunkan) dengan bahasa ‘Arob yang jelas. [surat Asy Syu’aro ayat 195] 

2. Terdapat faedah tentang luasnya rohmat Allah terhadap hamba-Nya. Hal ini bisa kita ambil dari hadits di atas yakni 

tatkala Allah masih senantiasa menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa. Jika saja setiap orang yang berdosa 

itu langsung diberi ‘adzab oleh Allah, maka niscaya tidak akan ada lagi tersisa di muka bumi ini satu orang manusia 

pun. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi pendorong bagi kita bersama agar tidak pernah merasa putus asa dari 

rohmat dan ampunan Allah Ta’ala.  

Hal ini pun sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Surat Az Zumar ayat 53 : 

ِعَباِدىٌَ قُلٌۡ ـ  ٌٰٓ أَۡسَرفُواٌ  ٱلَِّذينٌَ َي ۡحَمةٌِ ِمن َتۡقَنُطواٌ  َلٌ أَنفُِسِهمٌۡ َعلَى  ٌَ إِنٌَّ ۖ ٌ ٱّللٌَِّ رَّ ُنوبٌَ َيۡغِفرٌُ ٱّللَّ هٌُ ۖ ٌ َجِميًعا ٱلذُّ ِحيمٌُ ٱۡلَغفُورٌُ ُهوٌَ ۥ إِنَّ ٱلرَّ  

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus 

asa dari rohmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.  

3. Terdapat faedah bahwasanya taubat itu selain memiliki syarat-syarat diterimanya taubat, juga memiliki batas waktu 

diterimanya taubat yakni : 

a. Waktu secara umum, yang berlaku bagi keseluruhan umat manusia yakni selama matahari belum terbit dari arah 

terbenamnya yakni arah barat. Dalilnya adalah hadits di atas tersebut dan juga firman Allah : 

Surat Al An’am ayat 158 : 

تٌِ َبۡعضٌُ َيۡأِتى َيۡومٌَ ـ  ُنَہا َنۡفًسا َينَفعٌُ َلٌ َربِّكٌَ َءاَي ـ  ِنَہا ِفىٌٰٓ َكَسَبتٌۡ أَۡوٌ َقۡبلٌُ ِمن َءاَمَنتٌۡ َتُكۡنٌ لَمٌۡ إِيَم ـ  ا إِيَم ٌۖ  َخۡيًر   

Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Robb-mu (salah satu penafsirannya adalah terbitnya 

matahari dari arah barat), tidaklah bermanfa’at lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman 

sebelum itu, atau dia [belum] mengusahakan kebaikan pada masa imannya. 

b. Waktu secara khusus, yang berlaku bagi orang per orang yakni : 
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1. tatkala nyawa seseorang belum mencapai kerongkongan. Dalilnya adalah hadits di atas dan juga firman Allah 

dalam Surat An Nisa` ayat 17-18 : 

َما ۡوَبةٌُ إِنَّ ءٌَ َيۡعَملُونٌَ لِلَِّذينٌَ ٱّللٌَِّ َعلَى ٱلتَّ وٰٓ لَة ٌ  ٱلسُّ ـ  ٰٓٮ ِكٌَ َقِريب ٌ  ِمن َيُتوُبونٌَ ُثمٌَّ ِبَجَه ـ  لَ ٌُ َيُتوبٌُ َفأُو  ٌُ َوَكانٌَ ٌۖ  َعلَۡيِہمٌۡ ٱّللَّ ا َعلِيًما ٱّللَّ َحڪِيًم   

ۡوَبةٌُ َولَۡيَستٌِ ـ َاتٌِ َيۡعَملُونٌَ لِلَِّذينٌَ ٱلتَّ يِّ ٌٰٓ ٱلسَّ ى  نٌَ ُتۡبتٌُ إِنِّى َقالٌَ ٱۡلَمۡوتٌُ أََحَدُهمٌُ َحَضرٌَ إَِذا َحتَّ ـ  ٌۖ  ُڪفَّارٌ  َوُهمٌۡ َيُموُتونٌَ ٱلَِّذينٌَ َوَلٌ ٱۡلـ َ  

ٰٓٮ ِكٌَ  ـ  لَ ا َعَذاًبا لَُهمٌۡ أَۡعَتۡدَنا أُو  أَلِيًم   

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran 

kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah 

taubatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (17)  

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan [yang] hingga apabila 

datang ajal kepada seseorang di antara mereka, [barulah] ia mengatakan: "Sesungguhnya saya bertaubat 

sekarang". Dan tidak [pula diterima taubat] orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi 

orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih. (18)       

2. sebelum ia melihat datangnya ‘adzab Allah yang akan membinasakan dirinya. Dalilnya adalah firman Allah dalam 

Surat Al Mu`min / Al Ghofir ayat 84-85 : 

ا اٌ  َبۡأَسَنا َرأَۡواٌ  َفلَمَّ ا َقالُوٰٓ ا ِبَما َوَڪَفۡرَنا ۥ َدهَُوحٌۡ ِبٱّللٌَِّ َءاَمنَّ ُمۡشِرِكينٌَ ِبِهۦ ُكنَّ  

ُنُہمٌۡ َينَفُعُهمٌۡ َيكٌُ َفلَمٌۡ ـ  ا إِيَم ۦ ِفى َخلَۡتٌ َقدٌۡ ٱلَِّتى ٱّللٌَِّ ُسنَّتٌَ َبۡأَسَناٌ  َرأَۡواٌ  لَمَّ ِفُرونٌَ ُهَنالِكٌَ َوَخِسرٌَ ِعَباِدِه  ـ  ٱۡلَك  

Maka tatkala mereka melihat ‘adzab Kami, mereka berkata: "Kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami 

kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah." (84)  

Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah ketetapan Allah 

yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. (85) 

    Juga firman Allah dalam Surat Yunus ayat 90-91 tentang kisah ditolaknya taubat Fir’aun : 

 ٌٰٓ ى  هٌُ َءاَمنتٌُ َقالٌَ ٱۡلَغَرقٌُ أَۡدَرَڪهٌُ إَِذآٌٰ َحتَّ هٌَ َلٌٰٓ ۥ أَنَّ ـ  اٌ  ِبِهۦ َءاَمَنتٌۡ ِذىٌٰٓٱلٌَّ إِلٌَّ إِلَ ٱۡلُمۡسلِِمينٌَ ِمنٌَ َوأََناٌ  إِۡسَرٲِٰٓءيلٌَ َبُنوٰٓ  

نٌَ ـ  ٱۡلُمۡفِسِدينٌَ ِمنٌَ َوُكنتٌَ َقۡبلٌُ َعَصۡيتٌَ َوَقدٌۡ َءآٰۡلـ َ  

hingga tatkala Fir’aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia : "Saya beriman bahwa tidak ada ilah 

(sesembahan yang berhak diibadahi) melainkan ilah yang diimani oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-

orang yang berserah diri [kepada Allah]". (90) [Maka Allah berfirman: ] Apakah sekarang [baru kamu percaya], 

padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat 

kerusakan. (91) 

Dari 2 waktu diterimanya taubat tersebut, maka jika ada seseorang yang baru bertaubat tatkala waktunya telah 

masuk pada waktu ditolaknya taubat, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Hal ini dikarenakan taubatnya 

seseorang yang dilakukan saat itu adalah dalam kondisi terpaksa disebabkan tidak ada lagi pilihan lain karena ia telah 

melihat dengan sangat jelas bahwasanya dirinya akan binasa. Maka taubat yang seperti ini tidaklah Allah terima. Hal 

ini tentunya menjadi dorongan bagi kita bersama agar senantiasa bersegera untuk bertaubat kepada Allah dan tidak 

menunda-nunda taubat dikarenakan setiap diri kita tidak mengetahui kapan ajalnya akan datang. 

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  


