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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Tentang Taubat : Hadits ke-21 

 

Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya. 
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. Barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada 
yang bisa memberikan hidayah padanya. 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 yakni Bab At Taubah (Bab Tentang Taubat) pada hadits no. 21. 

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

nomor 20  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-21 : 

Dari Abi Sa’id, yakni Sa’d bin Malik bin Sinan Al Khudri rodhiAllahu ‘anhu : Bahwasanya Nabiyullah shollallahu 

‘alaihi wasallam bersabda : “Dahulu pernah ada seorang lelaki dari umat sebelum kalian yang membunuh 99 nyawa. 

Kemudian lelaki tersebut menanyakan tentang siapa orang yang paling ‘alim di muka bumi ini (dalam rangka ia 

bertanya kepadanya tentang taubat) ? Kemudian lelaki tersebut ditunjukkan kepada seorang rohib (ahli ‘ibadah). 

Maka ia pun mendatangi ahli ‘ibadah tersebut. Kemudian lelaki tersebut berkata : “Sesungguhnya ada seseorang 

yang telang membunuh 99 nyawa, maka apakah masih ada taubat bagi orang tersebut ?” Ahli ‘ibadah tersebut pun 

menjawab (tanpa dasar ‘ilmu yang benar) : “Tidak ada !”. Maka dibunuhlah sang rohib dan genaplah menjadi 100 

nyawa yang telah dibunuhnya. 

Kemudian lelaki pembunuh itu bertanya kembali tentang siapa orang yang paling ‘alim di muka bumi ini (dalam 

rangka ia masih ingin bertanya kepadanya tentang taubat) ? Kemudian lelaki tersebut ditunjukkan kepada seorang 

‘ulama (ahli di bidang ‘ilmu agama dengan benar). Kemudian lelaki tersebut berkata : “Sesungguhnya ada seseorang 

yang telang membunuh 100 nyawa, maka apakah masih ada taubat bagi orang tersebut ?” Sang ‘ulama tersebut 

pun menjawab (dengan dasar ‘ilmu yang benar) : “Iya, ada. Dan hal apakah yang menghalangi orang tersebut 

dengan taubat? Pergilah engkau ke negeri yang demikian dan demikian. Karena sesungguhnya di negeri tersebut 

terdapat orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Ta’ala. Maka beribadahlah engkau bersama mereka ! Dan 

janganlah engkau kembali ke negerimu karena sesungguhnya negerimu adalah negeri yang jelek !” 

Maka berangkatlah lelaki pembunuh itu menuju negeri yang diperintahkan sang ‘ulama. Hingga tatkala ia 

berada di tengah perjalanan, datanglah maut padanya (mati). Kemudian berselisihlah antara malaikat rohmat dan 

malaikat ‘adzab (yakni mana di antara keduanya yang berhak membawa ruh lelaki tersebut). Berkatalah malaikat 

rohmat : “Lelaki ini telah datang dalam keadaan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta’ala.” 

Berkatalah malaikat ‘adzab : “Sesungguhnya lelaki ini belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun.” 

Lalu datang kepada kedua malaikat tersebut seorang malaikat lain dalam bentuk wujud seorang manusia. 

Kedua malaikat itu pun menjadikannya sebagai penengah yakni sebagai hakim pemutus. Malaikat yang berwujud 

manusia itu pun memerintahkan : “Ukurlah jarak antara lelaki tersebut antara negeri yang ia tinggalkan dan negeri 

yang akan ia tuju ! Di negeri mana yang paling dekat dengan dirinya saat mati, maka di negeri itulah ia dianggap.”   

Maka dihitunglah jaraknya, dan ternyata didapati bahwa jarak lelaki tersebut lebih dekat ke negeri yang hendak 

ia tuju. Maka akhirnya, dibawalah ruh lelaki pembunuh tersebut oleh malaikat rohmat.” 

    (hadits muttafaqun ‘alaih, yakni disepakati keshohihannya oleh Al Bukhori dan Muslim rohimahumallah) 

Dan di dalam riwayat yang lain di dalam Shohih (yakni Shohih Bukhori) disebutkan : “Ternyata lelaki pembunuh 

tersebut lebih dekat jaraknya ke negeri yang baik yang hendak ia tuju hanya sejarak 1 jengkal. Maka ia pun dianggap 

sebagai penghuni negeri yang baik tersebut.” 

Juga di dalam riwayat yang lain di dalam Shohih (yakni Shohih Bukhori) disebutkan : “Maka Allah pun 

memerintahkan kepada negeri yang jelek (negeri asal sang pembunuh) untuk menjauh, dan memerintahkan kepada 

negeri yang baik (negeri yang akan dituju oleh sang pembunuh) untuk mendekat. Kemudian Allah memerintahkan 

kepada 2 malaikat yang berselisih tadi : “Ukurlah jarak antara keduanya !” Maka didapati ternyata sang pembunuh 

tersebut lebih dekat ke negeri yang baik itu dengan jarak 1 jengkal saja. Maka diampunilah sang pembunuh itu oleh 

Allah. 

Juga di dalam riwayat lainnya : “Maka didapati sang pembunuh itu mati dalam kondisi dada nya menghadap ke 

arah negeri yang baik yang hendak ia tuju.” 

================= 
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Faedah Hadits : 

1. Salah satu metode pembelajaran/nasihat/dakwah kepada orang lain adalah dengan menceritakan tentang 

kisah-kisah nyata untuk diambil pelajarannya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rosulullah sholllallahu 

‘alaihi wasallam sebagaimana yang ada di dalam hadits ini, yakni menceritakan tentang kisah nyata seorang 

pembunuh 99 nyawa, yang hidup di masa sebelum umat Islam. Juga di dalam Al Qur’an terdapat salah satu 

surat yang dinamai Al Qoshosh yang artinya adalah kisah-kisah.  

Hal ini pun diperkuat dengan dalil akhir dari Surat Yusuf ayat 11 : 

بِ  ـٰ ُْولِى ٱِّۡلَۡلَب ۡى ٍ۬ ٌ۬  ۗلََقۡد َكاَن ِفى َقَصِصِہۡم ِعۡبَرة ٌ۬ ِّلأ ََ َأ  ُُ  ََ ِصث ۡۡ ََ ِِ َو ٰ َبۡثَن َثَدۡث ِِ ََ ٱلذ ۡصِدث ََ ـِِٰن  ٰٰ َولَ َر ََ ۡۡ ا ُث
ِدثً۬اٌ۬ ََ ا َكاَن  ََ   

ُنونَ  َِ َقۡوم ٌ۬ ُثۡؤ
 لأ
ةاٌ۬ ََ َۡ ٰ َوَر  َوُهداٌ۬

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat ‘ibroh [pelajaran] bagi orang-orang yang mempunyai akal. 

Al Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan [kitab-kitab] yang sebelumnya dan 

menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. 

Dan bukanlah merupakan metode yang syar’i jika seseorang di dalam memberikan nasihat atau berdakwah 

dengan cara mengisahkan tentang kisah-kisah fiksi (baca : dusta) sebagaimana yang marak di masa kita sekarang 

ini melalui berbagai media massa majalah, buku, televisi dan semisalnya.  

Bukan merupakan metode yang syar’i pula seseorang berdakwah melalui apa yang dinamakan 

“film/sandiwara/sinetron Islami” meskipun diangkat dari kisah nyata. Mengapa ? Karena pada hakikatnya 

pemeran dalam film/sandiwara/sinetron tersebut mereka semua adalah berdusta yakni dengan pura-pura 

berperan sebagai tokoh orang baik, atau bahkan ada yang berpura-pura berperan sebagai tokoh orang jelek lagi 

kafir. Na’udzu billahi min dzalik. Apakah Islam mengajarkan umatnya untuk berpura-pura ??? Bukankah pura-

pura itu pada hakikatnya adalah dusta ??? Allahul Musta’an. 

2. Sikap umat Islam terhadap kisah-kisah umat terdahulu atau dikenal dengan kisah-kisah isro’iliyyat, maka kita 

dituntunkan akan 3 kondisi : 

Pertama : kisah yang sesuai dengan dalil Al Qur’an maupun Hadits yang shohih, maka wajib bagi umat Islam 

untuk menerimanya. Contohnya adalah kisah dalam hadits ini, juga kisah ash-habul kahfi, kisah 3 orang yang 

terperangkap dalam gua, dan semisalnya. 

Kedua : kisah yang bertentangan dengan dalil Al Qur’an maupun Hadits yang shohih, maka wajib bagi umat 

Islam untuk menolaknya. Contohnya adalah keyakinan ahlul kitab tentang kisah Nabi Sulaiman ‘alaihissalam 

yang tertarik kepada istri salah satu komandan perangnya, kemudian Beliau ‘alaihissalam pun mengutus sang 

komandan tersebut untuk berperang hingga tewas yang pada akhirnya Beliau ‘alaihissalam bisa menikahi janda 

sang komandan tersebut. Sungguh hal ini adalah kelancangan dari lisan ahlul kitab terhadap sosok seorang Nabi 

& Rosul Allah Ta’ala. Adapun umat Islam meyakini bahwasanya semua Nabi & Rosul terbebas dari perbuatan 

nista semacam hal itu. 

Ketiga : kisah yang tidak dikomentari apa-apa oleh Al Qur’an maupun Hadits yang shohih, maka sikap umat 

Islam adalah diam tidak berkomentar (yakni tidak membenarkan dan tidak pula menolaknya). Contohnya adalah 

kisah tentang nama-nama para pemuda ash-habul kahfi, nama-nama 3 orang yang terperangkap di dalam gua, 

dan semisalnya. 

3. Terdapat faedah tentang keutamaan seorang ‘ulama (ahli di bidang ‘ilmu agama) dibandingkan dengan seorang 

rohib (ahli ‘ibadah). Mengapa ? Hal ini dikarenakan seorang ‘ulama, kemanfaatannya dirasakan oleh dirinya 

sendiri dan juga orang lain. Sedangkan seorang ahli ‘ibadah, kemanfaatannya hanya dirasakan oleh dirinya 

sendiri saja. 
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4. Terdapat faedah tentang larangan berfatwa tanpa dasar/landasan dalil ‘ilmu agama yang benar, karena hal ini 

bisa menjerumuskan dirinya sendiri dan juga orang lain. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh sang rohib di 

dalam kisah hadits di atas yang mana ia berfatwa tanpa dasar dalil ‘ilmu yang benar.  

Sang rohib ketika ditanya tentang taubatnya seorang pembunuh 99 nyawa, ia telah menyangka dengan dasar 

kebodohannya bahwasanya dosa membunuh 99 nyawa adalah dosa yang sangat besar yang tidak mungkin lagi 

bisa diampuni. Atas dasar berfatwa tanpa ‘ilmu inilah akhirnya ia terjerumus dalam kebinasaan dan juga 

menjerumuskan orang lain yang jadi menggenapkan jumlah nyawa yang ia bunuh menjadi 100 nyawa.  

Hal ini pun sebagaimana terdapat larangan berfatwa tanpa ‘ilmu dalam Surat Al A’rof ayat 33 : 

 َۡ ا قُ ََ مَ  إِنذ رذ َِشَ  َربأىَ  ََ ََۡوٲ ا ٱۡل ۡنَہا َظَهرَ  ََ ا َِ ََ َأ  بَِغۡثرِ  َوٱۡلَبۡغىَ  َوٱۡۡلًِ۬ۡمَ  َبَطنَ  َو ََ ِرُكواْ  َوأَن ٱۡل َۡ ا ِبٱّللذِ  َُ َۡ  لَمۡ  ََ ِِۦ ُثَنزأ ا بِ ناٌ۬ ـٰ ُسۡلَط  

قُولُواْ  َوأَن  ا ٱّللذِ  َعلَى ََ َُونَ  َل  ََ ۡعلَ ََ  

Katakanlah: "Robb ku telah mengharomkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, 

dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, [mengharamkan] mempersekutukan 

Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan [mengharamkan] berkata terhadap 

Allah apa yang tidak kalian ketahui". 

Dinukil dari Ibnul Qoyyim Al Jauziyyah rohimahullah terkait ayat ini secara makna bahwasanya di dalam ayat 

tersebut terdapat faedah tingkatan dosa dari yang terkecil sampai yang terbesar yakni mulai perbuatan al 

fawahisy (perbuatan-perbuatan keji), al itsm (perbuatan dosa), al baghy (pelanggaran hak manusia), 

mempersekutukan Allah, dan berkata tentang Allah tanpa ‘ilmu. Hal ini dikarenakan berkata tentang Allah tanpa 

‘ilmu berarti telah sekaligus melanggar hak-hak Allah, menjerumuskan dirinya sendiri, dan juga bisa jadi 

menjerumuskan orang lain yang mengikutinya. 

Hal ini tentunya menjadi hasungan bagi kita bersama untuk berhati-hati di dalam berfatwa, dan juga tidak malu 

untuk menjawab “saya tidak tahu” jika memang ia ragu terhadap suatu hal. Jangan sampai dikarenakan 

seseorang telah dikenal luas sebagai seorang da’i atau tokoh agama, lantas tatkala ditanya tentang suatu 

permasalahan yang sebenarnya ia sendiri ragu, kemudian ia berani berfatwa tanpa dasar ‘ilmu dikarenakan 

gengsi (baca : tengsin) untuk menjawab tidak tahu.  

Dan ironisnya, di masa kita sekarang ini telah banyak bermunculan “tokoh-tokoh agama” yang dimunculkan 

oleh media massa. Padahal pada hakikatnya tokoh-tokoh agama tersebut adalah orang-orang yang miskin dari 

‘ilmu agama yang benar dan juga tampak jauh dari pengaplikasian sunnah-sunnah Rosulullah shollallahu ‘alaihi 

wasallam pada dirinya sendiri. Allahul Musta’an. 

Dinukilkan dari ucapan Sufyan Ats Tsauri rohimahullah secara makna :  

“Hati-hati lah kalian dari 2 jenis manusia, yakni ahli ‘ibadah yang bodoh dan ahli ‘ilmu yang fajir !” 

5. Terdapat dalil bahwasanya taubatnya seorang pembunuh itu akan diampuni oleh Allah Ta’ala jika memang ia 

benar dalam bertaubat. Hal ini sebagaimana taubatnya seorang pembunuh 99 nyawa dalam hadits di atas. 

Dikarenakan pembunuh tersebut memang benar-benar ingin bertaubat dan telah menjalankan sebab yang 

mengantarkan ia kepada taubatnya (yakni dengan melakukan perjalanan menuju negeri yang baik), maka Allah 

Ta’ala pun menerima taubatnya. 

Dalil lain yang memperkuat hal ini adalah Surat An Nisa’ ayat 48 : 

َ  إِنذ  ِۡرُ  َل  ٱّللذ َركَ  أَن َثۡغ َۡ ِِۦ ُث ِۡرُ  ِب ا َوَثۡغ ٲلِكَ  ُدونَ  ََ ن َِ ََ ا ٍُ۬ٓ  لِ ََ ۚ   َث  
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Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari 

[syirik] itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.  

Juga dalam Surat Az Zumar ayat 53 : 

 َۡ َٰ  قُ ِعَباِد ـٰ ثنَ  َث ِِ ۡقَنُطواْ  َل  أَنُِۡسِهمۡ  َعلَىٰٓ  أَۡسَرفُواْ  ٱلذ ن ََ ةِ  َِ ََ َۡ َ  إِنذ  ۚ   ٱّللذِ  رذ ِۡرُ  ٱّللذ ُنوبَ  َثۡغ ُِّ ا ٱل ثعا َِ ُِ  ۚ   َج َِثمُ  ٱۡلَغُۡورُ  ُهوَ  ۥ إِنذ ٱلرذ  

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

berputus asa dari rohmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya (jika bertaubat). 

Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  

Hal ini dibawakan sebagai faedah karena ada sebagian pendapat yang dinukil dari Ibnu ‘Abbas rodhiAllahu 

‘anhuma yang menyatakan bahwasanya seorang pembunuh itu tidak diterima taubatnya. Pendapat ini berdalil 

dengan firman Allah dalam Surat An Nisa’ ayat 93 pada lafazh “kekal ia di dalam neraka Jahannam” : 

ن ََ َۡ  َو َُ ا َثۡق ناٌ۬ َِ ۡؤ ا َُ داٌ۬ َأ َع ََ مُ  ۥ َفَجَزٓاُؤهُ َُّ ا َجَهنذ لِداٌ۬ ـٰ ُ  َوَغِضبَ  ِفثَہا َخ ِِ  ٱّللذ ُِ  َعلَۡث ُِ  َوأََعدذ  ۥ َولََعَن ا ۥ لَ ابا َِ ا َع َاٌ۬ َعِظث  

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia 

di dalam nya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. 

Namun dinukilkan pula dari ‘Atho rohimahullah yang merupakan salah seorang murid Ibnu ‘Abbas rodhiAllahu 

‘anhuma bahwasanya Ibnu ‘Abbas rujuk dari pendapatnya yang menyatakan taubat seorang pembunuh itu tidak 

diterima. Walhamdulillah. 

6. Terdapat faedah bahwa hendaknya bagi orang-orang yang bertaubat untuk memperbesar rasa harapannya (ar 

roja’) dibandingkan rasa takutnya kepada Allah (al khouf). Hal ini agar dia tidak berputus asa dari ampunan dan 

rohmat Allah Yang Luas. Demikian pula tatkala seseorang sedang berbuat amalan kebaikan, maka hendaknya ia 

memperbesar rasa ar roja’ nya dibandingkan rasa al khouf nya sehingga ia semakin bersemangat dalam 

beribadah karena ia berharap Allah akan menerima amalan kebaikannya tersebut. 

Akan tetapi, pada saat seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa maka hendaknya ia memperbesar rasa al 

khouf nya dibandingkan rasa al roja nya sehingga ia bisa bersegera untuk berhenti dari perbuatan dosa nya 

karena sebab ia takut kepada Allah Ta’ala. 

Demikianlah tuntunan syari’at Islam terkait rasa ar roja’ dan al khouf. Dua hal tersebut tidaklah bisa dipisahkan 

satu sama lain. Dan janganlah sikapnya menjadi terbalik sehingga pada akhirnya ia akan menyesal sendiri.  

Contohnya, tatkala ia berbuat amalan kebaikan justru ia perbesar rasa al khouf nya yang menyebabkan muncul 

rasa takut bahwa amalannya tidak diterima oleh Allah Ta’ala yang pada akhirnya ia menjadi malas beramal. 

Contoh lainnya, tatkala ia berbuat dosa justru ia perbesar rasa ar roja’ nya yang menyebabkan ia menjadi 

menyepelekan perbuatan dosa dan semakin tergelincir dalam dosanya dengan sebab ia berharap Allah akan 

mengampuni dirinya.  

7. Terdapat faedah tentang betapa luasnya ampunan dan rohmat Allah terhadap hamba-Nya. Dan dari faedah 

inilah Al Imam An Nawawi rohimahullah memasukkan hadits ini ke dalam Bab At Taubah. 

Demikianlah apa yang bisa disampaikan berkenaan dengan Hadits ke-21 dari Bab At Taubah dari Kitab Riyadush Sholihin 

ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wallahul Muwaffiq. Allah lah Yang Maha Memberikan Taufiq. 

 

مَْ للاهَ بَاَركََ  فِْيكه  


