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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Tentang Taubat : Hadits ke-23 

 

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. 23. 

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

nomor 22  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-23 : 

Dan dari Abi Nujaid (    ٍُنَجْيد  ) _dengan dhommah pada huruf nun dan fat-hah pada huruf jim_ yakni ‘Imron bin Hushoin Al Khuza’i 

rodhiAllahu ‘anhu : “Bahwasanya pernah ada seorang wanita dari Kabilah Juhainah yang mendatangi Rosulullah shollallahu ‘alaihi 

wasallam dan dia dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Maka wanita tersebut berkata : “Wahai Rosulullah, aku telah berbuat 

dosa yang berhak padanya hukum hadd. Maka tunaikanlah hukum hadd tersebut pada diriku !”  

Maka Nabiyullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun memanggil keluarga si wanita dan berkata : “Berbuat baiklah kalian kepadanya. Jika 

dia telah melahirkan, maka bawalah ia kepadaku !” Maka keluarganya pun melakukan hal tersebut.  

(Maka tatkala wanita tersebut telah melahirkan dan dibawa kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam),  Nabiyullah shollallahu 

‘alaihi wasallam pun memerintahkan agar mengencangkan pakaian wanita tersebut (agar tidak tersingkap ‘aurot nya tatkala dirajam) 

kemudian wanita itu pun dirajam. Kemudian Beliau shollallahu ‘alaihi wasallam pun menyolatinya.  
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Maka ‘Umar pun berkata : “Wahai Rosulullah, engkau menyolatinya padahal dia telah berzina ?” Maka Rosulullah shollallahu ‘alaihi 

wasallam pun menjawab : “Sesungguhnya wanita tersebut telah bertaubat dengan taubat yang benar. Jika saja taubatnya tersebut 

dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah maka sungguh hal itu telah mencukupi mereka. Dan apakah engkau pernah mendapati 

sebuah taubat yang lebih baik daripada seorang wanita yang menyerahkan dirinya (untuk ditunaikan hukuman hadd) kepada Allah 

‘Azza wa Jalla ?” 

Diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rohimahullah (yakni hadits ini derajatnya shohih). 

Catatan kaki nomor 1 : 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rohimahullah (yakni di dalam Shohih Muslim) pada Kitab Al Hudud (Hukum-Hukum Hadd), 

Bab Tentang Barangsiapa Yang Mengaku Dirinya Berbuat Zina, nomor hadits 1696. 

 

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

A. Sedikit Penjelasan Terkait Hukum Hadd dan Rajam 

- Secara bahasa, hadd berasal dari kata (  َّ ا  ــ  يَُحد َّ  ــ  َحد َحد ًّ   ) yang bermakna membatasi atau batas. Secara 

istilah syar’i bermakna hukum-hukum yang telah dibatasi dengan aturan-aturan tertentu, atau hukum-hukum yang 

membatasi seseorang agar tidak berbuat melewati batasan-batasan Allah Ta’ala. 

- Beberapa contoh hukum hadd di dalam syari’at Islam : 

1. Perbuatan zina, yakni perbuatan keji yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah pada qubul (kemaluan) 

atau dubur seorang pria dengan wanita. Maka hukum had nya adalah jika pelakunya sudah pernah menikah 

(muhshon) maka dirajam, dan jika belum pernah menikah maka dicambuk 100x dan diasingkan selama 1 tahun. 

2. Perbuatan mencuri, maka jika seseorang mencuri senilai sama atau lebih besar dari ¼ dinar (1 dinar = 4,25 gram 

emas murni) maka dipotong tangannya. 

3. Perbuatan menuduh seorang Muslim/Muslimah berzina tanpa bisa mendatangkan 4 saksi laki-laki yang melihat 

secara langsung proses “masuknya timba ke dalam sumur” (perbuatan qodzaf), maka si penuduh tersebut 

dicambuk sebanyak 80x. 

4. Perbuatan membunuh tanpa hak dengan sengaja, maka si pembunuh pun dijatuhi hukuman mati (dipenggal) 

jika si keluarga terbunuh tidak meminta tebusan (diyat) atau tidak juga memaafkan si pembunuh. Di dalam 

istilah lain disebut hukum qishosh (  َُّالقَِصاص  ). 

- Hukuman hadd bisa dijatuhi kepada seseorang yang berbuat suatu kejelekan yang diancam dengan hukuman hadd 

jika pelaku tersebut  : 

1. mukallaf (sudah terbebani syari’at) atau sudah baligh dan berakal (bukan orang yang hilang akal), 

2. merdeka (bukan budak), karena seorang budak mendapat setengah hukuman orang yang merdeka, 

3. tidak dalam kondisi terpaksa atau di bawah ancaman, 

4. pelakunya mengetahui keharoman perbuatannya tersebut, 

5. yang menjalankan hukum hadd adalah penguasa atau pihak yang mendapat perwakilan dari penguasa, dan 

bukan orang per orang atau kelompok per kelompok. 
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- Tujuan Allah Ta’ala menurunkan syari’at Islam yang mana di dalamnya terdapat hukum hadd adalah demi menjaga 

manusia dari pelanggaran orang lain terhadap : 

1. Agamanya. Contoh hal ini adalah ditetapkannya hukuman mati bagi orang yang murtad keluar dari Islam jika 

tidak bertaubat setelah diminta taubat selama 3 hari. Hal ini karena perbuatan murtad berarti telah merusak 

agama manusia. 

2. Akalnya. Contoh hal ini adalah ditetapkannya hukuman mati bagi para dukun, para tokoh kesesatan yang 

membawanya pada kekufuran, dan yang semisal mereka jika tidak mau bertaubat. Hal ini karena perbuatan 

para dukun dan tokoh-tokoh kesesatan (seperti Lia Eden atau Mirza Ghulam Ahmad) tersebut telah merusak 

akal sehat manusia. 

3. Darah/jiwa nya. Contoh hal ini adalah ditetapkannya hukuman qishosh bagi pembunuh. Hal ini karena 

perbuatan membunuh berarti telah menumpahkan darah manusia tanpa alasan yang haq. 

4. Hartanya. Contoh hal ini adalah ditetapkannya hukuman potong tangan bagi pencuri yang mengambil 

barang/harta orang lain tanpa haq senilai ¼ dinar atau lebih. Hal ini karena perbuatan mencuri berarti telah 

melanggar hak harta manusia. 

5. Kehormatannya. Contoh hal ini adalah ditetapkannya hukuman bagi pelaku zina atau qodzaf. Hal ini karena 

perbuatan tersebut berarti telah merusak kehormatan dan garis keturunan manusia. 

Sehingga, jika ada manusia yang berniat ingin melanggar ke-5 hal di atas terhadap orang lain maka tentunya ia akan 

berpikir seribu kali yang pada akhirnya ia akan membatalkan niatnya tersebut karena ancaman hukumannya sangat 

berat. Dengan demikian, kehidupan manusia pun akan senantiasa terjaga satu sama lain. Di sisi inilah salah satu 

letak keindahan syari’at Islam yang tidak akan didapati pada aturan lainnya. Walhamdulillah. 

- Bagi seorang penzina, maka hukuman hadd baru bisa dilakukan terhadapnya jika terpenuhi syarat : 

1. adanya pengakuan dari si pelaku dan ia tidak mencabut pengakuannya tersebut, atau  

2. adanya 4 orang saksi laki-laki yang melihat secara langsung proses “masuknya timba ke dalam sumur” dan 

mereka tidak ada yang mencabut persaksiannya, atau 

3. seorang wanita terbukti hamil tanpa adanya suami yang sah. 

Sehingga, meskipun dikesankan oleh musuh-musuh Islam bahwa hukuman had bagi penzina itu “kejam” maka jika 

kita perhatikan dengan tuntunan yang benar justru sangatlah indah.  

Di satu sisi hukuman hadd penzina sangatlah berat agar para “calon” pelaku nya berpikir seribu kali jika mau 

berbuat sehingga diharapkan mereka tidak jadi melakukan niatan jeleknya tersebut. Akan tetapi, di sisi lainnya pun 

justru tahapan agar bisa ditegakkannya hukuman hadd penzina itu sangatlah ketat dan tidak semudah 

membalikkan telapak tangan.  

Sebagai contoh, jika telah ada 4 orang saksi laki-laki yang mengaku melihat langsung proses “masuknya timba ke 

dalam sumur”, maka jika ternyata setelah diperiksa terbukti hanya 3 orang saja yang melihat secara langsung dan 1 

orang lainnya ragu atau tidak melihat langsung atau mencabut kesaksiannya, maka hukuman hadd bagi penzina itu 

pun tidak bisa ditegakkan padanya dan justru orang yang menuduh tadi terkena hukuman hadd qodzaf (menuduh 

orang lain berzina) yang diancam hukuman cambuk 80x karena tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. 
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- Beberapa hikmah ditetapkannya aturan hukuman hadd : 

1. Sebagai pembebas dosa bagi pelakunya. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman hadd, maka dosanya terhapus 

sehingga ia terhindar dari ancaman siksa di akhirat yang jauh lebih keras. 

2. Sebagai rohmat bagi manusia. Dengan adanya hukuman hadd, maka para “calon” pelaku perbuatan jelek 

tersebut akan berpikir seribu kali dan pada akhirnya akan membatalkan niatannya karena takut dengan 

ancaman hukuman hadd nya. Pada akhirnya pula, akan terbentuk kehidupan masyarakat yang baik. 

3. Terjaganya manusia dari pelanggaran orang lain terhadap agama, akal, harta, darah/jiwa, dan kehormatannya. 

- Tata cara pelaksanaan hukuman rajam bagi penzina yang pernah menikah adalah setengah tubuhnya ke bawah 

ditanam ke dalam tanah sambil diikat agar dia tidak meronta atau lari, dan bagi wanita maka pakaiannya 

dikencangkan agar jika ia meronta tidak akan tersingkap ‘aurot tubuhnya, lalu dilempari dengan batu berukuran 

sedang sampai mati. Tidak boleh menggunakan batu yang terlalu kecil yang tidak bisa mematikan, dan tidak boleh 

pula menggunakan batu yang terlalu besar sehingga matinya akan terlalu cepat. Dan proses rajam tersebut 

disaksikan oleh kaum Muslimin agar memberikan pelajaran kepada mereka untuk tidak mengikuti perbuatan keji 

tersebut (sebagai efek jera). 

- Muncul pertanyaan : Mengapa hukuman mati bagi penzina tidak dipenggal saja sehingga matinya lebih cepat ? 

Bukankah di dalam syari’at Islam kita diperintahkan jika membunuh maka permudahlah prosesnya ? 

Hal ini dijawab oleh sebagian ‘ulama : 

Seorang penzina tatkala melakukan perbuatan zina nya, maka rasa nikmat yang ia nikmati dalam kondisi tidak halal 

tersebut adalah dirasakan pula oleh seluruh anggota jasadnya selama beberapa waktu yang cukup lama 

sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Maka hukumannya pun adalah serupa, yakni berupa siksaan rasa 

sakit yang juga dirasakan oleh seluruh anggota jasadnya dalam jangka waktu yang cukup lama dengan cara 

dilempari batu sampai mati, atau dicambuk 100 x dan diasingkan 1 tahun. 

Jika seorang penzina muhshon dihukum mati dengan dipenggal misalnya, maka siksaan tersebut hanya dirasakan 

sakitnya oleh anggota tubuhnya yang dipenggal saja yakni lehernya, itu pun hanya dalam waktu beberapa detik 

saja. Dan sebagaimana kaidah : al jazaa’u min jinsil ‘amal (balasan itu sesuai dengan jenis ‘amalannya). 

Wallahul Muwaffiq (Allah lah Yang Maha Memberikan Taufiq). 

- Muncul pula pertanyaan dari sebagian musuh-musuh Islam : Mengapa di dalam aturan Islam itu jika tangan 

seseorang dilanggar oleh orang lain (misalkan sampai cacat kedua tangannya) itu diyat nya (uang tebusannya) 

sangat mahal (yakni sekitar harga 100 ekor unta), akan tetapi tatkala tangan tersebut mencuri yang hanya senilai 

¼ dinar (senilai 1,0625 gram emas) saja kok langsung dipotong tangannya ?  -jika korban tersebut minta diqishosh maka 

diqishosh atau bisa juga ia minta uang diyat atau bisa juga ia memaafkan pelakunya- 

Maka hal ini dijawab oleh sebagian ‘ulama : 

Sebuah kenikmatan Allah kepada manusia berupa tangan, jika digunakan sebagaimana mestinya maka ia akan 

bernilai sangat mahal jika dilanggar oleh orang lain (taruh kata jika 1 ekor unta seharga Rp 15 juta, maka 100 unta 

bernilai Rp 1,5 milyar). Akan tetapi jika tangan tersebut berkhianat dengan digunakan untuk mencuri, maka nilai 

tangan tersebut menjadi sangatlah murah yakni hanya senilai 1,0625 gram emas saja (jika 1 gram emas seharga Rp 

500ribu, maka hanya senilai Rp 500ribu lebih sedikit). 

- Muncul pertanyaan : Jika seseorang terjatuh dalam perbuatan zina, apa yang harus ia lakukan ? Haruskan ia 

mengaku kepada penguasa untuk kemudian dijatuhi hukum hadd ? 
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Maka hal ini dijawab oleh sebagian ‘ulama salah satunya Asy Syaikh Ibnu Al ‘Utsaimin rohimahullah dalam Syarh 

Riyadush Sholihin secara makna : 

Jika perkaranya belum diketahui orang lain atau belum sampai ke penguasa, maka hendaknya si pelaku 

merahasiakan hal tersebut antara dirinya dengan Allah saja. Hendaknya ia bertaubat dengan sungguh-sungguh 

karena Allah Maha Mengampuni perbuatan dosa hamba-Nya. Adapun jika perkaranya telah sampai kepada 

penguasa, maka wajib bagi penguasa tersebut untuk menegakkan hukuman hadd bagi si pelaku. Allahu A’lam. 

 

B. Beberapa Faedah Hadits 

 

1. Bahwasanya di dalam syari’at Islam terdapat aturan hukuman rajam bagi penzina yang telah menikah (zina 

muhshon) dan hukumnya masih berlaku sampai sekarang.  

Hal ini sebagai bantahan bagi sebagian orang yang mengaku “tokoh Islam” dari kalangan liberalis yang sesat dengan 

mengatakan bahwasanya hukum rajam di dalam Islam telah dihapus karena ayatnya pun telah dihapus secara 

lafazh di dalam Al Qur’an (atau dalam kata lain, tidak ada ayat rajam di dalam Al Qur’an). 

Maka jawaban atas hal ini adalah bahwasanya hukum rajam meskipun benar secara lafazhnya telah Allah hapus 

(dimansukh) dari Al Qur’an, namun secara hukumnya masih tetap berlaku. Hal ini terbukti dari perbuatan 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits shohih di atas dan juga perbuatan para kholifah 

setelahnya dan juga ijma’ para ‘ulama akan ketetapan masih berlakunya hukum rajam bagi penzina yang telah 

menikah. 

Adapun terkait dengan dihapuskannya ayat rajam secara lafazh di Al Qur’an, maka itu adalah hak nya Allah Yang 

Maha Mengetahui dan Maha Hikmah semata yang dengan ‘ilmu dan hikmah-Nya menetapkan yang demikian. Dan 

kita pun yakin bahwasanya Al Qur’an yang ada di zaman kita pun sama persis dengan Al Qur’an yang Allah turunkan 

kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam, karena adanya jaminan penjagaan Allah terhadap Al Qur’an. 

ا ۡلَنا َنۡحنٍُ إِنَّ ۡكرٍَ َنزَّ ا ٱلذِّ ِفُظونٍَ ۥ لَهٍُ َوإِنَّ ـٰ لََح  

 Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjaganya. 

[Surat Al Hijr ayat 9] 

Terkait dengan ayat yang mansukh (ayat/hukum yang dihapus) di dalam Al Qur’an, maka ada 3 jenis yakni : 

a. Dihapuskan secara lafazh dan hukumnya. Contohnya ayat tentang rodho’ah (aturan persusuan yang awalnya 

10x menjadi 5x). Keterangan hal ini lihat Tafsir Ibnu Katsir rohimahullah. 

b. Dihapuskan secara hukum, tapi lafazh ayatnya masih ada. Contohnya adalah ayat-ayat awal tentang khomr 

(minuman keras) sebelum diharomkan secara total dalam Al Ma’idah ayat 90. Ayat yang dimaksud adalah Al 

Baqoroh ayat 219 dan An Nisa’ ayat 43.  

c. Dihapuskan secara lafazh, tapi hukumnya masih berlaku. Contohnya adalah ayat rajam. Lihat keterangan hal 

ini dalam Tafsir Ibnu Katsir rohimahullah. 

2. Terdapat bukti tentang keindahan dan kesempurnaan syari’at Islam yakni tatkala Rosulullah shollallahu ‘alaihi 

wasallam memerintahkan agar keluarga si wanita penzina tersebut untuk berbuat baik kepada si wanita agar ia bisa 

melahirkan bayinya yang tidak berdosa dalam kondisi yang sehat. Hal ini pun menunjukkan sifat rohmat Beliau 

shollallahu ‘alaihi wasallam. 
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3. Terdapat faedah bahwasanya di dalam syari’at Islam tidaklah dikenal istilah “dosa bawaan” sebagaimana dalam 

ajaran nashroni yang menetapkan bahwasanya setiap bayi yang lahir itu membawa dosa bawaan sehingga untuk 

mensucikannya diadakanlah ritual pembaptisan.  

Di dalam syari’at Islam, penanggung dosa adalah orang yang berbuat. Maka jika ada wanita hamil karena zina, sang 

bayi tidaklah menanggung dosa perbuatan ibu biologisnya tersebut. Karena hal inilah maka Rosulullah shollallahu 

‘alaihi wasallam pun memerintahkan agar si wanita penzina tersebut dihadapkan kepada Belia jika sudah 

melahirkan bayi nya yang memang tidak berdosa tersebut. 

4. Terdapat faedah bahwasanya perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebagian oknum individu suatu masyarakat 

bukanlah sebagai cermin dari buruknya pemimpin/penguasa tersebut, selama sang pemimpin/penguasa tersebut 

sudah menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang diatur di dalam syari’at Islam. 

Hal ini sebagaimana di bawah pemerintahan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang merupakan 

pemimpin/penguasa yang terbaik di sepanjang zaman, dan juga dalam kondisi generasi masyarakat terbaik pun 

terjadi perbuatan dosa oleh sebagian individu masyarakatnya seperti perbuatan zina, mencuri dan semisalnya. 

Akan tetapi, tentunya kita semua sepakat bahwasanya hal itu tidak boleh menjadi cermin dari buruknya 

pemimpin/penguasanya yang dalam hal ini adalah Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dan generasi para 

shohabat yang merupakan sosok pemimpin/penguasa/generasi terbaik di sepanjang zaman. 

Faedah ini kita ambil dikarenakan di zaman sekarang ada sebagian orang yang memusuhi dakwah tauhid dan 

sunnah dari kalangan musuh-musuh Islam yang mengaku Muslim atau non-Muslim yang mana mereka menjadikan 

perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebagian oknum individu suatu masyarakat sebagai pembenaran dan cermin 

dari buruknya pemimpin/penguasa tersebut. Contoh akan hal ini adalah terhadap pemimpin/penguasa satu-

satunya negeri Islam di muka bumi saat ini yakni Sa’udi ‘Arobia. 

Kita lihat, jika ada sedikit saja berita terkait perbuatan jelek yang dilakukan oleh oknum individu warga Sa’udi 

(misalkan terhadap TKI), maka langsung hal ini diblow-up oleh media massa yang notabene milik musuh-musuh 

Islam untuk membenarkan akan cermin jeleknya sang penguasa negeri Sa’udi tersebut. Tujuan akhirnya jelas, yakni 

menjauhkan umat Islam dari negeri Sa’udi yang notabene banyak melahirkan ‘ulama-‘ulama robbani yang 

mengajak kepada tauhid dan sunnah serta membantah kesyirikan dan kebid’ahan. 

Maka hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita bersama agar tidak mudah menjatuhkan vonis yang jelek 

terhadap sosok penguasa, apalgi penguasa tersebut adalah penguasa negeri Islam. 

5. Terdapat faedah bahwasanya seorang wanita itu haruslah dijaga ‘aurotnya yakni dengan menutupinya dengan 

pakaian yang syar’i. Hal ini diambil dari perbuatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang memerintahkan agar 

pakaian si wanita penzina tersebut diikat kuat agar tidak tersingkap tatkala ia dirajam karena khawatir meronta-

ronta.  

Dari faedah ini, jika saja sedemikian rupa Islam mengatur ‘aurot wanita penzina yang akan dirajam, maka sudah 

sangat sepantasnyalah jika kaum wanita yang mengaku sebagai Muslimah untuk lebih bersemangat di dalam 

menutupi ‘aurotnya dengan pakaian wanita yang syar’i, yakni tebal tidak terlalu tipis yang menerawang, longgar 

(tidak membentuk lekuk tubuh), menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, tidak memakai 

wewangian, tidak menyerupai pakaian kaum lelaki atau pakaian ciri khas orang kafir, dan tidak terlalu banyak corak 

hiasan yang akan menarik perhatian kaum lelaki. 

Maka wahai kaum Muslimah…..jika engkau diperintahkan oleh suami mu yang telah banyak berbuat baik kepadamu 

dengan suatu perintah yang engkau sanggupi dan demi kebaikan dirimu sendiri, maka pantaskah bagimu untuk 

menolak perintah suami tersebut ???  
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Maka wahai kaum Muslimah….jika engkau diperintahkan oleh Allah Ta’ala (Dzat yang telah banyak berbuat baik 

kepadamu sejak engkau masih di dalam perut ibumu samapai detik ini dengan jumlah nikmat yang engkau tidak 

dapat menghitungnya) dengan suatu perintah berhijab menutupi ‘aurot tubuhmu demi kebaikan dirimu sendiri dan 

dalam kondisi engkau pada hakikatnya sanggup melaksanakannya, maka pantaskah bagimu untuk menolak 

perintah Allah Ta’ala tersebut ??? Ataukah justru engkau pamerkan ‘aurot mu kepada mata-mata kaum lelaki 

dengan penuh kebanggaan ??? 

6. Terdapat faedah bahwasanya pengakuan seseorang yang berbuat suatu kejelekan dalam rangka meminta 

ditegakkannya hukum hadd, bukanlah termasuk dalam perbuatan mengumbar ‘aib dirinya sendiri yang mana hal ini 

termasuk perkara yang diharomkan. 

Adapun jika ada seseorang yang dengan bangga nya menceritakan perbuatan jeleknya (‘aib nya) misalkan dengan 

bangga bercerita bahwa tadi malam ia habis minum vodka 5 botol dan tidak mabuk, maka kelak di hari kiamat di 

padang mahsyar, Allah akan membuka ‘aib nya di hadapan seluruh makhluq saat itu. 

Bisakah engkau bayangkan, jika seseorang ketahuan/terbongkar ‘aib nya oleh 1 orang saja maka pasti ia akan luar 

biasa malu. Maka bagaimana pula jika terbongkar ‘aib nya di hadapan seluruh makhluq di padang mahsyar ??? 

7. Terdapat faedah bahwasanya Alla Maha Pengampun terhadap hamba-Nya dan menerima taubat hamba-Nya. Dari 

faedah inilah Al Imam An Nawawi rohimahullah memasukkan hadits ini dalam Bab At Taubah di Kitab Riyadush 

Sholihin ini.  

Allahu A’lam. 

Demikian apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wallahul Muwaffiq. Allah lah Yang Maha 

Memberikan Taufiq. 

فِْيُكمَّْ للاَُّ بَاَركََّ   


