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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (رياض الصاحلني ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-29 

 

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-29. 

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

nomor 28  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-29 : 

Dan dari Anas rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : “Tatkala Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam tertimpa sakit keras yang membuat 

Beliau kesusahan (yakni menjelang wafatnya), maka Fathimah rodhiAllahu ‘anha berkata : “Duhai, Ayahanda tertimpa 

kesusahan yang sangat.” Maka Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : “Ayahmu tidak akan merasakan kesusahan lagi 

setelah hari ini.”  

Tatkala Beliau wafat, berkatalah Fathimah (mengungkapkan kesedihannya sambil bersya’ir) : “Wahai Ayahanda, engkau telah 

memenuhi panggilan Robb-mu. Wahai Ayahanda, surga Firdaus lah tempat kembalimu. Wahai Ayahanda, kepada Jibril lah 

kami memberitakan berita kematianmu.”   

Tatkala Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam dikuburkan, maka Fathimah berkata : “Wahai Anas, apakah kalian (yakni para 

shohabat yang menguburkan Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam) suka untuk menaburkan tanah kepada jasad Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam ?” (yakni sebagai wujud kesedihannya). 

[diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahumallah] 
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Catatan kaki nomor 1 : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahullah dalam Shohih nya pada Kitab Al Maghozi (Peperangan), Bab 

Tentang Sakit dan Wafatnya Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam, hadits nomor 3362. 

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

Faedah dan Penjelasan Hadits 

1. Terdapat faedah bahwasanya pada kematian itu terdapat kesusahan atau kepayahan (sakarotul maut). 

Hal ini sebagaimana hadits riwayat Al Bukhori tatkala Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam tertimpa kesusahan sakit 

menjelang wafatnya : 

 َ� ِإ�َ� ِإ�� اُ� ، ِإن� ِ�َْ�ْ�ِت َ�َ�َ�اتٍِ
Laa ilaaha illaa Allaah (tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah), sungguh pada kematian itu terdapat 

kesusahan-kesusahan (sakarotul maut). 

Hal ini tidaklah bertentangan dengan hadits Al Baroo’ bin ‘Azib tentang kondisi ruh seorang Mukmin tatkala dicabut 

dengan mudah dan lancar diibaratkan seperti keluarnya air dari mulut ceret/tempat air minum, sedangkan kondisi 

ruh seorang kafir tatkala dicabut sangat sulit dan menyakitkan diibaratkan seperti sebuah besi yang ujungnya seperti 

jangkar yang memiliki kait dicabut dari kain wol yang basah. 

Hadits tentang sakarotul maut pada riwayat Al Bukhori di atas adalah kondisi menjelang dicabutnya ruh seorang 

hamba, sedangkan hadits Al Baroo’ bin ‘Azib tersebut adalah kondisi pada saat ruh tersebut dicabut. Sehingga tidak 

ada pertentangan dari kedua hadits tersebut. Walhamdulillah. 

Sangat mudah dan sangat mampu bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk membuat proses menjelang wafatnya 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam tanpa kesusahan sakarotul maut. Akan tetapi dengan hikmah-Nya yang besar, 

maka Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam tetap merasakan kesusahan sakarotul maut. Beberapa hikmah tersebut 

antara lain : 

a. Dalam rangka untuk semakin mengangkat kemuliaan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam di sisi Allah Ta’ala, 

karena semakin tinggi tingkat keimanan dan ketaqwaan seseorang maka cobaan yang Allah berikan padanya pun 

semakin berat. Dan telah diketahui bersama bahwasanya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, 

kemudian manusia setelah mereka, kemudian manusia setelah mereka sesuai dari kadar keimanan dan 

ketaqwaannya. 

b. Agar Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bisa turut merasakan hal yang dirasakan oleh mayoritas ummatnya, 

karena kita ketahui bersama bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam adalah manusia yang paling 

penyayang kepada ummatnya. 

c. Dalam rangka memberikan pelajaran bagi manusia agar mereka menjadikan kematian sebagai pengingat, karena 

jika ummat manusia mengetahui bahwasanya manusia terbaik (yakni Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam) 

saja merasakan sakarotul maut, maka tentunya manusia selain Beliau lebih pantas untuk takut dan khawatir 

terhadap pedihnya sakarotul maut sehingga mereka bisa segera memperbaiki dirinya masing-masing. 

2. Terdapat faedah bahwasanya perkara kematian merupakan sebaik-baik pengingat dan nasihat bagi manusia. 

Seringkali kita melihat banyak manusia yang lalai dalam kehidupannya. Dan tatkala ada orang lain yang menasihati 

mereka, maka seringkali pula nasihat tersebut dianggap angin lalu dan bahkan menganggap orang yang memberi 

nasihat tersebut sebagai orang yang sok suci atau sok alim atau julukan buruk semisalnya. Maka cukuplah orang 

tersebut diingatkan tentang kematian yang pasti akan menimpa seluruh manusia dan datang secara tiba-tiba, 

sehingga diharapkan orang tersebut bisa kembali kepada jalan kebaikan yang dituntunkan dalam Islam. 
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Allah berfirman dalam surat ke-3 Ali ‘Imron ayat 185 : 

  ۗ َ'(َز َ@=�َ# َ'َ$?ۡ�ۡٱِ<َ� �=�(ِر َوُأدۡٱِ;َح 8ِ9َ َ'َ�8 ُز6ۡ ۖ َ�ِ#ِ$4َـٰ�ۡٱَم 0َ�ۡ /ُۡ.َن ُأُ,�َرَوِإ��َ�( ُ)َ�'��ۡ ۗ ِتَ��ۡ�ۡٱَ$ُ# "َِٕذٓا ٍ�ُ۟آ�� َ��ۡ
 )Aَٰ�ۡٱَو�4َBَ ـٰ 4َٓ(�?��ۡٱُةDَAَ )ِإ�� Eُُ�وِر�ۡٱFُ  

  

Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan 

pahala kalian. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah 

beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.   

Surat ke-21 Al Anbiya’ ayat 35 : 

�ُآ/ Jِٱ�G��H ُآ�� َ��ٍۡ�۟ َذٓا"َِٕ$ُ# ٱ�َۡ��ِۡتُۡK�ََو ۗ ۟#ً=َۡD'ِ �ِۡ4Mََۡن َوٱ��Nُ,َۡ�(ُ )=َۡ4�ََوِإ ۖ  

Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai 

cobaan [yang sebenar-benarnya]. Dan hanya kepada Kami lah kalian akan dikembalikan. 

Surat ke-16 An Nahl ayat 61 : 

ِ?Aُ�َنDَ$َۡوَ�( Mِ ۖ ۡR0َُ�وَن َ�(Dَ۟#ً9َـَٔۡ�( R0َۡ َء َأَ,ُOِ'َۡ/Pَُذا َ,ٓ(  
 

Maka apabila telah tiba ajal mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak 

[pula] mendahulukannya.  

Surat ke-31 Luqman ayat 34 : 

�َ� 9ِ=َ?ٱِإن� � Tُۥ ُۡ̂ َ[ً?۟\�Aۡ(َذا َ) ٌ�ِ۟رى َ��َۡوAَ( َ)?ۡ ۖ 6َ(ِمYَرۡ�ۡٱَُ/ Wَ X'ِ )Aَ َو4FَۡN0َۡ�ۡٱ��R(9َِ# َوG;=َ0ُُل ٱُ/ 9ِ Rِا ۖ  
ۡ?(َ )Aَِۢرى َ��َۡو�4Kِ>َ /ٌ4ُ�ۢٱِإن�  ۚ َ)ُ��ُت ٍضYَJِ۟ىG َأرۡ ُِ9َ �َ��  

 

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan 

hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui  apa yang akan 

dikerjakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 Hadits hasan riwayat At Tirmidzi dari shohabat Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu yang tercantum pula dalam Riyadush 

Sholihin pada hadits ke-582 bahwa Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

 َأْآdُِ�ْوا ِذْآَ� َه(ِذِم ا���bاِت ، X=ِNْ0َ اْ�َ�ْ�َت
Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan dunia, yakni al maut (kematian). 

3. Terdapat faedah diperbolehkannya bersedih atau menangis tatkala tertimpa suatu musibah, dengan syarat tidak 

boleh meratap, menangis meraung-raung, memukul-mukul wajah, merobek-robek pakaian, merasa tidak ridho 

terhadap taqdir Allah, atau hal-hal lain yang menunjukkan ketidaksabarannya dalam menerima taqdir Allah.  

Hal ini sebagaimana kesedihan dan tangisan yang menimpa Fathimah dan juga para shohabat yang lain rodhiAllahu 

‘anhum tatkala wafatnya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. Meskipun hati mereka bersedih, akan tetapi 

mereka semua tidak melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran di dalam menerima taqdir Allah 

berupa musibah yang menimpa mereka. 

Adapun perkara niyahah atau meratapi kematian seseorang, maka hal ini merupakan perkara yang harom di dalam 

ajaran Islam. Oleh karena itu, hendaknya kita semua memperbaiki diri kita masing-masing. 
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4. Terdapat faedah bahwasanya menetapkan seseorang masuk surga atau neraka haruslah dengan dasar dalil Al 

Qur’an ataupun Al Hadits. 

Hal ini sebagaimana penetapan Fathimah rodhiAllahu ‘anha terhadap Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam dengan 

surga Firdaus sebagai tempat kembalinya kelak. Atau sebaliknya, misalkan dengan menetapkan Abu Lahab dan 

istrinya dengan neraka sebagaimana terdapat dalam surat Al Lahab. Demikian pula terhadap manusia-manusia yang 

lainnya selama ada dalil dari Al Qur’an ataupun Al Hadits seperti hadits tentang 10 orang shohabat yang diberikan 

kabar gembira dengan surga, atau semisalnya. 

Adapun terhadap manusia yang tidak ada satu pun dalil yang menyebutkan hal tersebut maka tidak boleh seseorang 

memastikan orang-orang tertentu dengan surga atau neraka. Adapun yang diperbolehkan adalah mendo’akan atau 

berharap agar orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. 

Dari faedah ini, maka bisa kita ambil kesimpulan tentang kelirunya tindakan sebagian kaum Muslimin yang 

menyematkan julukan Asy Syahid terhadap orang tertentu. Padahal kita tahu, julukan Asy Syahid berkonsekuensi 

memastikan seseorang dengan surga dikarenakan balasan bagi seorang syahid adalah surga. Sehingga, yang 

diperbolehkan adalah mendo’akan semoga si Fulan menjadi syahid atau semisalnya. 

5. Terdapat faedah bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam adalah seorang utusan Allah (rosul) dan juga 

seorang manusia biasa yang bisa mati dan tidak mengetahui perkara gho’ib. 

Hal ini sebagai bantahan bagi tindakan sebagian kaum Muslimin yang bersikap berlebihan terhadap Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam sehingga mengangkat Beliau pada derajat ketuhanan misalkan dengan berdo’a kepada 

Beliau, memuji Beliau dengan kalimat-kalimat yang berlebihan sebagaimana sering kita dengar dalam sholawat 

nariyyah atau syair Barzanji atau semisalnya, menganggap bahwa ruh Beliau ikut hadir tatkala ada perayaan-

perayaan tertentu, menganggap bahwa Beliau mengatahui perkara yang gho’ib, menganggap bahwa Beliau bisa 

mendatangkan mudhorot dan manfaat bagi seseorang, dan tindakan lain semisalnya. 

Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-6 ayat 50 : 

)ٓ�� �eُ ۡ/�ُ�َ ُل�eَُوَ�ٓ(ٱ8ُ "9ِِٕ=ِ?ى َ<َ;ٓا َأ �ِ�fٌ َأeُ�ُل َ�ُ�/ۡ َ̂ َوَ�ٓ(4Fَۡ�ۡٱَُ/ َأ9ۡ �َAَ XGنِۡإ ۖ ِإ� ٰٓX6َ�0ُ )Aَ )ِإ�� EُKِ�(َأ �X�َِإ ۚ  
ۡ�eُ َۡه� ۡR0َ ى�ِDَ9ۡ�ۡٱYَٰX�َ 4ُ��ۡٱَوgِKَ ۚ َ���ُ�وَنDَ(َ )َأَ'َ  

 

Katakanlah (wahai Muhammad) : "Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada 

padaku, dan tidak [pula] aku mengetahui yang gho’ib dan tidak [pula] aku mengatakan kepada kalian bahwa aku 

seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah (wahai Muhammad) : 

"Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat?" Maka apakah kalian tidak memikirkannya ? 

Surat ke-72 Al Jinn ayat 21-23 : 

ۡ�eُ )ٓ�َ XGِإ� ۡAَۡأ/�ُ�َ fُِ hَ۟i�۟?ًjَاا َوَ�( َر  
ۡ�eُ  8َAِ X�ِ�َ4@ِ0ُ 8�َ XGَأ6ٌَ?۟ٱِإ� �ِ�ۡ ۦَأِ,َ? 8Aِ ُدوِ�ِ� َو8�َۡ �Aُا?ًBَDَ  

ـٰ َJَ )ِ۟إ��Fً 8َGA )َوِرَ�ـٰٱ �ِ�ـٰ�َ�ِDِ ۚۦ ۡN0َ 8Aََو lَِ�ُ� ٱ�َوَرُ� �َ�َأJًَ?ا ِِ?8َ0 ِ'4َہٓ(َ�(َر َ,Pَ=�َ/ َ<ـٰ ۥَ'Oِن� َ�ُ�  ۥ�  
 

Katakanlah (wahai Muhammad) : "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudhorotan pun 

kepada kalian dan tidak [pula] sesuatu kemanfa’atan". (21) Katakanlah (wahai Muhammad) : "Sesungguhnya aku 

sekali-kali tiada seorangpun yang dapat melindungiku dari [‘adzab] Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh 

tempat berlindung selain daripada-Nya". (22) Akan tetapi [aku hanya] menyampaikan [peringatan] dari Allah dan 

risalah-Nya. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah neraka 

Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. (23)  
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Sehingga, sikap seorang Muslim yang benar terhadap kedudukan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam adalah 

memuliakan Beliau sebagai seorang utusan Allah dengan mengikuti ajaran-ajaran Beliau, dan pada saat yang 

bersamaan meyakini bahwasanya Beliau hanyalah manusia biasa sehingga di dalam memuliakan tersebut tidak 

berlebihan sampai mengangkat kedudukannya hingga derajat ketuhanan.  

Dari faedah ini pula bisa kita ambil faedah bahwasanya jika Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam sebagai manusia 

terbaik di sisi Allah saja tidak mengetahui perkara yang gho’ib dan tidak bisa mendatangkan mudhorot atau manfaat, 

maka tentunya orang selain Beliau tentunya lebih-lebih lagi pasti tidak pula mengetahui perkara gho’ib dan pasti 

tidak pula bisa mendatangkan mudhorot atau manfaat. Kalau demikian keadaannya, maka mengapa di masa 

sekarang ini masih banyak kaum Muslimin yang masih mempercayai dukun/tukang sihir/”orang pintar” atau 

semisalnya ??? Di manakah mereka letakkan akal sehat mereka jika demikian keadaannya ??? 

Demikianlah apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.  

Wallahul Muwaffiq. 


 اُ� َ��َرَك ْ�ُ�ْ�ِ  


