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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-27 

 

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 Bab Tentang Kesabaran karya Al Imam An Nawawi rohimahulloh, 

maka pada kesempatan kali ini akan memasuki hadits ke-27. 

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

nomor 26  karena hadits nomor 4 dan 5 dijadikan satu yakni hadits nomor 4- 

-capture scan kitab dari Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rohimahullah- 

 

Hadits ke-27 : 

Dan dari Abi Sa’id yakni Sa’d bin Malik bin Sinan al Khudri rodhiAllahu ‘anhuma : “Sesungguhnya beberapa orang dari 

kalangan Anshor meminta sesuatu kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam, maka Beliau pun memberikan kepada 

mereka. Kemudian mereka meminta kembali, maka Beliau pun memberikan kepada mereka sampai habis apa yang ada di sisi 

Beliau.  

Maka Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam pun berkata kepada mereka tatkala menginfaqkan semua yang ada di tangannya : 

“Apa-apa yang ada berupa kebaikan, maka aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Barangsiapa yang menjaga 

kehormatannya maka Allah akan menjaganya. Barangsiapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. 

Barangsiapa yang bersabar, maka Allah akan membantunya untuk bersabar. Tidaklah ada seseorang yang diberi dengan suatu 

pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.” 

[muttafaqun ‘alaih _disepakati keshohihannya oleh Al Bukhori dan Muslim rohimahumallah] 
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Catatan kaki nomor 1 : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Bukhori dalam Shohih nya pada Kitab Az Zakat, Bab Menjaga Diri Dari Meminta-Minta, 

nomor 1469. Dan juga dikeluarkan oleh Muslim dalam Shohih nya pada Kitab Az Zakat, Bab Keutamaan Menjaga 

Kehormatan Diri dan Bersabar, nomor 1053. 

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

Faedah Hadits 

1. Terdapat faedah bahwa hukum asal dari perbuatan meminta-minta adalah harom sebagaimana terdapat dalam 

hadits-hadits yang akan dibawakan berikut ini. Dan makna meminta-minta yang dimaksud adalah meminta kepada 

orang lain tanpa keperluan mendesak demi kepentingan pribadinya. 

Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-68 Al Qolam ayat 46 : 

ۡثَقلُونَ  ۡغَرم ً۬ مُّ ا َفُهم مِّن مَّ
 أَۡم َتۡسـ َلُُهۡم أَۡجر ً۬

    Ataukah kamu (wahai Muhammad) meminta upah kepada mereka, hingga mereka terbebani dengan hutang? 

     Juga di surat ke-36 Yasin ayat 21 : 

ِبُعوا   ا َيۡسـ َلُُكمۡ  ّلَّ  َمن ٱتَّ ۡهَتُدونَ  َوُهم أَۡجر ً۬ مُّ  

ikutilah oleh kalian orang yang tiada meminta balasan darimu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

Juga di surat ke-26 Asy Syu’aro ayat 109 : 

لَِمينَ  َربِّ  َعلَى   إِّلَّ  أَۡجِرىَ  إِۡن  ۖ   أَۡجر   ِمۡن  ۡيهِ َعلَ  أَۡسـ َلُُكمۡ  َوَما   ـ  ٱۡلَع  

Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakanku tersebut; upahku tidak lain hanyalah dari 

Robb semesta alam. 

Dari 3 ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada nabi dan rosul Nya untuk tidak meminta balasan dari manusia di 

dalam dakwah mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah. Inilah dia salah satu ciri dari sifat para da’i yang 

mengajak kepada jalan Allah (da’i ilallah). Sehingga, jika ada seorang da’i/kyai/habib/ustadz yang menjadikan 

dakwahnya sebagai sarana untuk mencari dunia (harta manusia, penyanjungan dari manusia, wanita, dan semisalnya) 

maka sungguh dia itu bukanlah seorang da’i ilallah.  

Juga Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

ُجلُ  َيَزالُ  َما أَلُ  الرَّ ى النَّاسَ  َيس  مَ  َيأ ِتيَ  َحت   ِقَياَمةِ  َيو  سَ  ال  ِههِ  فِى لَي  َعةُ  َوج  م   ُمز  لَح   

Tidaklah seseorang itu senantiasa meminta-minta kepada manusia hingga kelak ia akan datang pada hari kiamat 

dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. [hadits riwayat Bukhori dalam Shohih nya no.1474]  

رَْ يَأ ُكلُْ فََكأَنََّما فَق رْ  َغي رِْ ِمنْ  َسأَلَْ َمنْ  ال َجم   

Barangsiapa yang meminta-minta bukan karena dalam kondisi faqir, maka seakan-akan dia telah memakan bara api. 

[hadits riwayat Ahmad dalam Musnad nya 4/165] 

Adapun bagi seseorang yang menganjurkan kepada orang lain untuk bershodaqoh kepada orang lain yang 

membutuhkan, maka hal tersebut bukanlah termasuk perkara meminta-minta yang diharomkan. 
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2. Terdapat faedah bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk meminta kepada orang lain jika karena adanya 

keperluan, sebagaimana perbuatan beberapa orang shohabat Anshor rodhiAllahu ‘anhum yang meminta kepada 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits ke-27 tersebut.  

Diterangkan oleh Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rohimahullah dalam Syarh Riyadish Sholihin bahwasanya perbuatan 

beberapa shohabat Anshor rodhiAllahu ‘anhum tersebut adalah disebabkan karena kesulitan ekonomi yang mereka 

hadapi, dan bukan karena bermudah-mudahan meminta-minta karena malas atau semisalnya. Selain itu, hal ini 

dikarenakan saat itu Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam juga merupakan pemimpin kaum Muslimin dan para 

shohabat adalah rakyatnya.  

Beberapa kondisi orang yang diperbolehkan meminta kepada orang lain : 

a. Rakyat yang meminta kepada pemimpinnya atau penguasanya. 

Hal ini sebagaimana hadits di atas dan juga hadits riwayat At Tirmidzi no.681 dan dishohihkan oleh Asy Syaikh Al 

Albani rohimahullah dalam kitab Shohih Sunan At Tirmidzi : 

 

Telah berkata kepadaku Mahmud bin Ghoilan dia berkata, telah berkata kepadaku Waki’ dia berkata, telah berkata 

kepadaku Sufyan, dari ‘Abdul Malik bin ‘Umair, dari Zaid bin ‘Uqbah, dari Samuroh bin Jundab berkata : Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sesungguhnya meminta-minta itu mencakar seperti seseorang yang 

mencakar wajahnya sendiri, kecuali jika ia meminta-minta kepada penguasa atau pada perkara yang ia benar-benar 

butuh.” 

b. Orang yang menanggung hutang orang lain sampai dapat melunasinya 

c. Orang yang tertimpa musibah sampai habis hartanya sampai ia memiliki sandaran hidup untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya 

d. Orang yang tertimpa kesengsaraan sehingga ada 3 orang berakal dari kaumnya yang mengatakan bahwa si Fulan 

tersebut benar-benar orang yang faqir, sampai ia memiliki sandaran hidup untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya. 

Tiga jenis orang tersebut tercantum dalam hadits riwayat Muslim dalam Shohih nya nomor 1044 : 

 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Wahai Qobishoh, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal 

kecuali bagi salah satu dari tiga keadaan : (1) seseorang yang menanggung tanggungan/hutang orang lain, maka 

halal baginya meminta sampai terlunasi kemudian dia menahan dirinya dari meminta; (2) seseorang yang tertimpa 

musibah yang menghabiskan hartanya, maka halal baginya meminta sampai memiliki sandaran hidup; (3) seseorang 

yang tertimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang berakal dari kaumnya yang mengatakan: “Si Fulan ini 

benar-benar tertimpa kesengsaraan.” Maka halal baginya meminta sampai memiliki sandaran hidup.  
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Adapun selain dari kondisi tersebut, wahai Qobishoh, maka harom dan orang yang memakannya berarti memakan 

harta yang harom.” 

     Dari faedah ini maka bisa kita ketahui betapa jeleknya orang yang menjadikan meminta-minta sebagai profesinya. 

3. Terdapat faedah besarnya kedermawanan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam yang di dalam hadits ke-27 di atas 

disebutkan bahwasanya Beliau memberikan semua permintaan umatnya sampai tidak ada lagi tersisa sesuatu pun di 

sisi Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam. 

4. Terdapat faedah tentang anjuran untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak bermudah-

mudahan meminta-minta kepada orang lain. Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

 

Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu berkata : Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sungguh, seseorang 

yang mengumpulkan kayu bakar di atas punggungnya (untuk dipakai sendiri atau dijual) itu adalah lebih baik 

daripada ia meminta-minta kepada orang lain kemudian ia diberi atau tidak diberi.” [Shohih Bukhori no.2074] 

 

Dari Kholid bin Ma’dan rohimahullah dari Maqdam rodhiAllahu ‘anhu dari Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: “Tidaklah salah seorang dari kalian makan suatu makanan yang lebih baik daripada apa yang ia peroleh 

dengan tangannya (hasil usahanya sendiri). Dan sesungguhnya Nabiyullah Dawud ‘alaihissalam biasa makan dari 

hasil pekerjaannya sendiri.” [Shohih Bukhori no.2072] 

5. Terdapat faedah tentang anjuran memiliki sifat ‘iffah (menjaga kehormatan diri), qona’ah (merasa cukup dengan 

pemberian Allah), dan sabar terhadap ketentuan Allah terhadap dirinya. Dalam hadits lain disebutkan pula : 

 

Hadits ke-527 Riyadush Sholihin yang muttafaqun ‘alaihi : 

Dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu dari Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Bukanlah kekayaan itu 

dengan banyaknya harta. Akan tetapi yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan hati.” 

Hadits ke-528 Riyadush Sholihin dari Shohih Muslim no.1054 : 

Dari ‘Abdullah bin ‘Amru rodhiAllahu ‘anhu : Bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

“Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, lalu diberi rizqi yang sekedar mencukupi, lalu Allah berikan padanya 

rasa qona’ah terhadap apa yang Allah berikan padanya.”  
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Dari keterangan hadits di atas, kita bisa tahu bahwasanya sifat ‘iffah (menjaga kehormatan diri), rasa qona’ah 

(merasa cukup dengan pemberian Allah), dan sabar dalam menerima ketentuan Allah merupakan nikmat yang besar 

yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sehingga, bagi hamba yang telah Allah berikan padanya ketiga sifat ini 

maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar karena itu semua adalah beberapa kunci dari 

kunci kebahagiaan hidup. 

Dari sini pun kita bisa mengetahui bahwasanya kebahagiaan hidup tidaklah diukur dari banyaknya harta, atau 

tingginya jabatan, atau banyaknya anak dan istri, atau semisalnya.  

6. Terdapat faedah tentang keutamaan shodaqoh. Shodaqoh yang dimaksudkan di sini termasuk shodaqoh yang 

bersifat wajib seperti kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak-anaknya, dan juga shodaqoh yang bersifat 

sunnah seperti membantu faqir miskin atau semisalnya. 

Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-2 Al Baqoroh ayat 261-262 : 

َثلُ  ا َئةُ  ُسۢنُبلَة ً۬  ُكلِّ  ِفى َسَناِبلَ  َسۡبعَ  أَۢنَبَتتۡ  َحبَّة   َكَمَثلِ  ٱّللَِّ  َسِبيلِ  ِفى أَۡمَوٲلَُهمۡ  ُينِفقُونَ  ٱلَِّذينَ  مَّ ة ً۬  مِّ   ۖ   َحبَّ

 ُ ِعفُ  َوٱّللَّ ـ  ُ  ۖ   َيَشا ءُ  لَِمن ُيَض َعلِيم   َوٲِسع   َوٱّللَّ  

ا أَنَفقُوا   َما   ُيۡتِبُعونَ  َّل  ُثمَّ  ٱّللَِّ  َسِبيلِ  ِفى أَۡمَوٲلَُهمۡ  ُينِفقُونَ  ٱلَِّذينَ 
ى َوَّل   َمن  ً۬

  ۖ   أَذ ً۬

ِهمۡ  ِعندَ  أَۡجُرُهمۡ  لَُّهمۡ  َيۡحَزُنونَ  ُهمۡ  َوَّل  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوف   َوَّل  َربِّ  

Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir menjadi seratus biji. Allah melipat gandakan 

[ganjaran pahala] bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. 

(261) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang 

dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti [perasaan si penerima], 

mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan pada diri mereka [terhadap kedahsyatan hari 

akhirat yang akan dihadapi] dan tidak pula mereka bersedih hati [terhadap harta dan keluarga yang 

ditinggalkannya. (262) 

 

Shohih Bukhori no.1442 : 

Dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu : Sesungguhnya Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Tidaklah para 

hamba itu memasuki pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang Allah utus. Salah satu dari keduanya berdo’a : “Ya Allah, 

berikanlah kepada orang yang berinfaq itu ganti.” Dan malaikat yang satunya berdo’a : “Ya Allah, berikanlah kepada 

orang yang menahan hartanya dari infaq dengan kerugian/kebangkrutan.” 

Demikianlah apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Allahu A’lam. 

Wallahul Muwaffiq. 

فِي ُكمْ  للاُْ بَاَركَْ   


