
1 
 

Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-31 

 

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-31 yang cukup panjang. 

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

nomor 30  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- 
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Hadits ke-31 : 

Dan dari Shuhayb (yakni Shuhayb bin Sinan Ar Rumi) rodhiAllahu ‘anhu : Sesungguhnya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda : “Dahulu ada seorang raja yang hidup di zaman sebelum kalian. Raja tersebut memiliki seorang tukang sihir. 

Tatkala tukang sihir tersebut telah berusia lanjut, ia pun berkata kepada sang raja : “Sesungguhnya aku telah berusia lanjut. 

Maka utuslah untukku seorang pemuda yang akan aku ajarkan padanya sihir.” Sang raja pun lalu mengutus seorang pemuda 

kepada tukang sihir tersebut untuk diajari sihir olehnya. 

Pada jalan yang biasa dilalui oleh pemuda tersebut dari rumahnya ke tempat tukang sihir tersebut terdapatlah seorang rohib 

(pendeta). Sang pemuda pun turut duduk di majlis sang rohib untuk mendengarkan petuah-petuahnya, dan ia sangat tertarik 

dengan ajaran-ajaran sang rohib. Selanjutnya, setiap pemuda tersebut akan menuju ke tempat tukang sihir, ia pun selalu mampir 

untuk duduk di majlisnya sang rohib (yang menyebabkan ia sering terlambat datang). 

Maka tatkala sang pemuda datang terlambat, maka tukang sihir tersebut pun memukulnya. Ia pun mengadukan hal ini kepada 

sang rohib. Rohib pun berkata : “Jika engkau takut kepada sang tukang sihir, maka katakanlah kepadanya bahwasanya yang 

membuat dirimu terlambat adalah karena tertahan oleh keluargamu. Dan jika engkau takut kepada keluargamu, maka 

katakanlah bahwasanya yang membuat dirimu terlambat adalah karena tertahan oleh sang tukang sihir.”  

Sang pemuda pun menuruti nasihat tersebut hingga beberapa waktu. Kemudian suatu saat, di jalan yang biasa ia lalui terdapatlah 

seekor binatang yang sangat besar menghalangi manusia untuk lalu lalang dari jalan tersebut. Sang pemuda pun berkata kepada 

dirinya : “Pada hari ini aku akan mengetahui, ajarannya rohib yang lebih utama ataukah ajarannya tukang sihir?” Sang pemuda 

pun lalu mengambil sebuah batu sambil berkata : “Ya Allah, jika ajarannya rohib lebih Engkau cintai daripada ajarannya 

tukang sihir, maka bunuhlah binatang besar ini sehingga manusia bisa kembali melewati jalan ini.” Sang pemuda pun melempar 

binatang besar tersebut dengan batu, dan ternyata binatang besar itu pun mati terbunuh dan manusia pun bisa kembali lalu lalang 

melewati jalan tersebut. 

Pemuda tersebut pun mendatangi sang rohib dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Maka sang rohib pun berkata 

kepada pemuda tersebut : “Wahai Anakku, sekarang engkau lebih utama daripada diriku sebagaimana apa yang telah nampak 

bagiku mengenai dirimu. Sungguh dengan perkara yang demikian itu kelak engkau akan diuji dengan suatu cobaan. Jika kelak 

engkau mendapat suatu cobaan, maka janganlah engkau menceritakan perihal diriku kepada siapapun.” 

Sejak kejadian itu, sang pemuda pun ternyata diberi kelebihan bisa menyembuhkan orang yang buta, berpenyakit belang, dan juga 

penyakit-penyakit lainnya yang menimpa manusia saat itu. Kabar ini pun terdengar oleh seorang penasihat raja yang merupakan 

orang yang buta mata nya. Sang penasihat pun mendatangi pemuda tersebut sambil membawa hadiah yang sangat banyak, 

kemudia berkata kepada si pemuda : “Hadiah yang banyak tersebut semuanya akan menjadi milikmu jika engkau bisa 

menyembuhkanku.”  

Pemuda tersebut pun menjawab : “Sungguh aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan semua penyakit 

yang diderita oleh orang-orang tersebut hanyalah Allah Ta’ala. Jika engkau mau beriman kepada Allah Ta’ala maka aku akan 

berdo’a kepada Allah untuk menyembuhkan dirimu..” Akhirnya sang penasihat yang buta tersebut pun beriman kepada Allah 

Ta’ala. Maka Allah Ta’ala pun menyembuhkan kebutaan yang ada pada diri sang penasihat raja.  

Setelah sembuh, sang penasihat pun mendatangi sang raja dan duduk di sisi sang raja sebagaimana biasanya. Sang raja pun 

bertanya keheranan : “Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu ?” Sang penasihat menjawab : “Robb ku (yakni Allah).” 

Raja pun berkata kembali : “Adakah robb bagi dirimu selain aku ?” Sang penasihat pun menjawab : “Robb ku dan Robb mu 

adalah Allah.” Sang raja pun lalu menyiksa sang penasihat (karena keimanannya kepada Allah Ta’ala) dan terus menerus 

menyiksanya hingga sang penasihat itu pun (denga terpaksa) akhirnya menunjukkan sang raja kepada sang pemuda.  
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Maka didatangkanlah pemuda tersebut menghadap. Berkatalah sang raja kepada sang pemuda : “Wahai anak muda, sungguh 

telah sampai berita kepadaku tentang kemampuan sihirmu yang dapat menyembuhkan orang buta, orang berpenyakit belang, 

demikian dan demikian.” Pemuda tersebut pun menjawab : “Sungguh, aku tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Yang 

sanggup menyembuhkan hanyalah Allah Ta’ala.” (Mendengar jawaban tersebut), sang pemuda pun akhirnya disiksa secara terus 

menerus hingga (dengan terpaksa) akhirnya ia menunjukkan sang raja kepada sang rohib.  

Didatangkanlah sang rohib menghadap lalu dikatakan kepadanya : “Kembalilah kamu dari agamamu !” Sang rohib pun 

menolak hingga akhirnya didatangkanlah sebuah gergaji dan diletakkan di bagian atas kepalanya kemudian digergajilah ia 

hingga tubuhnya terbelah menjadi dua.  

Kemudian didatangkanlah sang penasihat raja lalu dikatakan kepadanya : “Kembalilah kamu dari agamamu !” Sang rohib pun 

menolak hingga akhirnya didatangkanlah sebuah gergaji dan diletakkan di bagian atas kepalanya kemudian digergajilah ia 

hingga tubuhnya terbelah menjadi dua.  

Akhirnya didatangkan pula sang pemuda lalu dikatakan kepadanya : “Kembalilah kamu dari agamamu !” Sang pemuda pun 

menolak hingga akhirnya ia diserahkan kepada sekelompok pengawal sang raja dan diperintahkan kepada mereka oleh sang raja: 

“Pergilah kalian bersama pemuda ini ke sebuah gunung yang demikian dan demikian, lalu naiklah ke gunung tersebut. Jika 

kalian telah sampai di puncak gunung, perintahkanlah pemuda ini untuk kembali dari agamanya. Jika ia menolak, maka 

jatuhkanlah ia dari puncak gunung !”  

Maka sekelompok pengawal sang raja pun pergi bersama sang pemuda ke gunung yang dimaksud kemudian menaikinya hingga 

mencapai puncak. Ketika itu sang pemuda pun berdo’a : “Allaahumm, akfiniyhim bi maa syi’ta.” (Ya Allah, selamatkanlah aku 

dari mereka sekehendak Mu). Maka gunung tersebutpun berguncang hebat hingga sekelompok pengawal sang raja tadi berjatuhan 

dari puncak gunung tersebut. Sang pemuda yang selamat tadi lalu berjalan kembali menuju sang raja. Berkatalah sang raja 

kepada pemuda tersebut : “Apa yang telah diperbuat oleh pengawalku ?” Sang pemuda menjawab : “Allah Ta’ala telah 

menyelamatkan diriku dari mereka.” 

Kemudian didatangkanlah sekelompok pengawal yang lainnya dan diperintahkan kepada mereka : “Pergilah kalian bersama 

pemuda ini dengan perahu ke tengah lautan dan perintahkan ia agar kembali dari agamanya ! Jika ia menolak, maka 

ceburkanlah ia ke tengah lautan !”  

Maka sekelompok pengawal sang raja pun pergi bersama sang pemuda ke tengah lautan. Ketika itu sang pemuda pun berdo’a 

kembali : “Allaahumm, akfiniyhim bi maa syi’ta.” (Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sekehendak Mu). Kemudian 

perahu tersebut pun bergoyang hingga sekelompok pengawal sang raja pun terlempar dan tenggelam ke dalam lautan. Sang pemuda 

yang selamat tadi lalu kembali menuju sang raja. Berkatalah sang raja kepada pemuda tersebut : “Apa yang telah diperbuat oleh 

pengawalku ?” Sang pemuda menjawab : “Allah Ta’ala telah menyelamatkan diriku dari mereka.” 

Akhirnya pemuda tersebut berkata kepada sang raja : “Sungguh, engkau tidak akan sanggup membunuhku kecuali jika engkau 

mau menuruti perintahku ini.” Sang raja menjawab : “Perintah apa itu ?” Sang pemuda menjawab : “Engkau kumpulkan 

rakyatmu di sebuah tanah lapang yang luas dan saliblah diriku di sebuah tiang. Lalu ambillah sebuah anak panah milikku dari 

tempatnya dan pasanglah pada busurnya lalu ucapkanlah dengan suara yang bisa didengar : “Bismillaah, robbil ghulaam.” 

(dengan nama Allah, Robb nya sang pemuda). Kemudian panahlah kea rah diriku. Nah, jika engkau melakukan hal yang 

demikian maka engkau akan bisa membunuhku, wahai raja !” 

Kemudian sang raja pun memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk mengumpulkan manusia yang banyak yang 

merupakan rakyatnya sendiri di sebuah tanah lapang yang luas. Sang pemuda tadi pun telah disalib di sebuah tiang. Kemudian 

salah seorang pengawal sang raja pun mengambil sebuah anak panah dari tempatnya dan memasangnya pada busur, lalu berkata 

dengan suara yang bisa didengar rakyatnya : “Bismillaah, robbil ghulaam.” (dengan nama Allah, Robb nya sang pemuda). Lalu 

dipanahlah sang pemuda tadi tepat mengenai pelipisnya. Sang pemuda kemudian meletakkan tangannya di pelipis yang terkena 

panah tadi, lalu tidak lama kemudian ia pun meninggal. 
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(Melihat kejadian tersebut) maka manusia yang hadir pun berkata : “Kami beriman kepada Robb nya sang pemuda ini (yakni 

beriman kepada Allah Ta’ala).”  

Sang raja pun didatangi oleh pengawalnya dan dikatakan padanya : “Wahai raja, tidakkah engkau melihat bahwa apa yang 

selama ini engkau khawatirkan sungguh demi Allah ternyata telah terjadi. Rakyatmu sungguh telah beriman kepada Robb nya 

sang pemuda (yakni Allah Ta’ala).” 

Kemudian sang raja memerintahkan agar dibuatkan parit-parit yang besar di setiap persimpangan jalan. Maka digali lah parit 

yang diminta sang raja tersebut. Kemudian dinyalakanlah api yang besar di dalam parit-parit tersebut. Sang raja pun 

memerintahkan kepada para pengawalnya : “Barangsiapa yang tidak mau kembali dari agamanya (yakni keimanan kepada 

Allah Ta’ala), maka lemparkanlah ke dalam parit tersebut !”  

Maka para pengawal sang raja pun menjalankan perintah tersebut hingga terdapatlah seorang wanita bersama anak bayinya. 

Wanita tersebut tetap kokoh dalam keimanannya kepada Allah Ta’ala, namun mengkhawatirkan keselamatan bayi nya. Maka 

tiba-tiba sang bayi tersebut berbicara kepada ibunya : “Wahai Ibu, bersabarlah ! Sesungguhnya engkau di atas kebenaran.” 

 [riwayat Al Imam Muslim rohimahullah] 

Catatan kaki nomor 1 : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rohimahullah dalam Shohin nya pada Kitab Tentang Zuhud dan Etika-Etika, 

Bab Kisah Tentang Ashhabul Ukhdud (para penggali parit), Tukang Sihir, Seorang Rohib, dan Seorang Pemuda, hadits nomor 

3005. 

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

Kisah dalam hadits di atas merupakan tafsiran dari Surat ke-85 Al Buruj ayat 4-11. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwa 

kejadian dalam hadits di atas terjadi di daerah Najran yang saat ini merupakan wilayah selatan Sa’udi ‘Arobia yang 

berbatasan dengan negara Yaman. Disebutkan pula oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya Allah Ta’ala mencabut ruh 

setiap orang yang dilemparkan ke dalam parit yang menyala tersebut sesaat sebelum jasadnya menyentuh api tersebut. 

Wallahu A’lam. 

Faedah dan Penjelasan Hadits 

1. Kesabaran yang luar biasa tinggi dalam menghadapi ujian yang sangat berat demi mempertahankan keimanan 

kepada Allah Ta’ala yang dimiliki oleh sang rohib, sang pemuda, sang penasihat raja, sang ibu dan bayinya, dan 

juga seluruh orang beriman pada saat itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas. 

Meskipun ujian keimanan yang mereka rasakan sangat pedih, tapi ternyata mereka tetap kokoh dalam 

mempertahankan keimanannya. Maka, hal ini hendaknya menjadi contoh/teladan bagi kita semua yang hidup di 

masa sekarang ini. Sungguh, jika seandainya ujian yang menimpa mereka itu terjadi pada diri-diri kita di zaman 

sekarang ini….masih sanggupkah kita mempertahankan keimanan sebagaimana mereka ??? Maka dari itu, 

hendaknya kita bersyukur kepada Allah Ta’ala yang telah memberikan kepada kita semua rasa aman di dalam 

menjalankan seluruh bentuk peribadatan kepada Allah Ta’ala.  

Dari sini pula, hendaknya bagi kita yang tatkala telah memulai untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ataupun 

sunnah-sunnah (seperti berhijab yang syar’i bagi wanita, memelihara jenggot dan celana di atas mata kaki bagi pria, 

dsb) namun kemudian mendapatkan cemoohan dari orang lain, maka hendaknya janganlah kita mudah jatuh 

mentalnya. Toh semua ujian itu hanyalah sekedar cemoohan belaka yang tidak membahayakan diri kita sedikitpun. 

Sehingga, hendaknya kita semua bersabar di dalam menghadapi berbagai bentuk ujian keimanan diri kita masing-

masing, karena sungguh ujian yang kita rasakan masih sangat jauh lebih ringan ketimbang yang menimpa umat-umat 

sebelum kita di masa sekarang ini. Nas’alullahassalamah wal ‘afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan dan 

penjagaan diri. 
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Dan dari faedah inilah Al Imam An Nawawi rohimahullah memasukkan hadits tersebut pada Bab Tentang Kesabaran 

pada kitab Riyadush Sholihin ini. 

2.  Bahwa setiap orang yang mengaku dirinya beriman, maka pasti akan Allah Ta’ala akan berikan ujian sesuai kadar 

keimanannya masing-masing agar dapat terbukti mana yang pengakuannya jujur dan benar serta mana yang 

pengakuannya dusta dan hanya di lisan belaka. 

Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam Surat ke29 Al ‘Ankabut ayat 1-3 : 

  آلمٓٓ

ٓوآ  أَن ٱلنَّاسٓ  أََحِسبَٓ ۡتَرك  ا َيق ول ٓوآ  أَن ي  مۡٓ َءاَمنَّ ي ۡفَتن ونَٓ َلٓ َوه   

ا َولََقدۡٓ ِذِبين َولََيۡعلََمنَّٓ َصَدق وآ  ٱلَِّذينَٓ ٱّللَّ ٓ َفلََيۡعلََمنَّٓ ٓۖ  َقۡبلِِهمۡٓ ِمن ٱلَِّذينَٓ َفَتنَّ ـٰ َۖٓٱۡلَك  

Alif laam miim (1) Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan [begitu saja] mengatakan : "Kami 

telah beriman", sedang mereka tidak diuji ? (2) Dan sungguh Kami benar-benar telah menguji orang-orang yang 

sebelum mereka, agar Allah mengetahui orang-orang yang benar pengakuannya dan mengetahui orang-orang yang 

dusta pengakuannya. (3) 

3. Bahwa para pelaku kebatilan pun mereka saling bekerja sama satu sama lain dan melakukan kaderisasi demi 

menghasilkan generasi penerusnya guna tetap melanggengkan kebatilannya. 

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh sang raja bersama sang tukang sihir yang mereka saling bekerja sama satu 

sama lain demi mendapatkan keuntungan duniawi yang sedikit berupa harta, kedudukan, kemasyhuran, pemuliaan 

dari pengikutnya, wanita, dan lain sebagainya. Dengan adanya tukang sihir, maka sang raja pun terbantu dengan 

kemampuan sihirnya untuk mengelabui rakyatnya yang mayoritasnya adalah orang awwam sehingga yang tampak 

seolah-olah sang raja tersebut memiliki kemampuan “luar biasa” sehingga layak dituhankan oleh rakyatnya. 

Demikian pula sebaliknya, dengan adanya sang raja maka sang tukang sihir pun bisa mendapatkan kedudukan yang 

tinggi di sisi sang raja, mendapatkan harta atau wanita atau apa saja yang ia minta dari sang raja.  

Selain saling bekerja sama, para pelaku kebatilan pun senantiasa melakukan kaderisasi demi melanggengkan 

kebatilan mereka. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh sang tukang sihir yang meminta kepada sang raja agar 

diberikan kepadanya seorang pemuda yang bisa ia didik untuk menjadi penerus dirinya.  

Demikianlah mereka para pelaku kebatilan sejak zaman dahulu hingga sekarang yang senantiasa saling bekerja sama 

satu sama lain dan melakukan kaderisasi demi mendapatkan keuntungan duniawi yang nilainya sangat sedikit 

dibandingkan keuntungan akhirat kelak, serta demi melanggengkan kebatilan mereka. 

Oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim mestinya menyadari bahwasanya musuh-musuh Islam itu sangat 

banyak yang mana satu sama lainnya mereka saling bekerja sama demi menghancurkan umat Islam. Maka 

hendaknya kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta’ala dengan cara menta’ati segala perintah Allah dan 

menjauhi larangan-larangan Nya. Jika Allah Ta’ala telah memberikan pertolongan dan perlindungan kepada diri kita, 

maka pasti tidak akan ada yang sanggup memberikan mudhorot kepada diri kita meskipun mereka semua bersatu 

padu hendak mencelakai diri kita. Firman Allah dalam Surat ke-3 Ali ‘Imron ayat 173 : 

وآ  َقدۡٓ ٱلنَّاسَٓ إِنَّٓ ٱلنَّاسٓ  لَه مٓ  َقالَٓ ٱلَِّذينَٓ مۡٓ َجَمع  مۡٓ لَك  مۡٓ َفٱۡخَشۡوه  ا َفَزاَده  ن ً۬ ـٰ َنا َوَقال وآ  إِيَم ٱۡلَوِڪيلٓ  َونِۡعمَٓ ٱّللَّ ٓ َحۡسب    

Orang-orang [yakni yang menta’ati Allah dan Rosul] maka ada orang-orang lain yang mengatakan kepada mereka : 

"Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka !" Maka 

perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka menjawab : "Hasbunallaahu wa ni’mal wakiil” 

[cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung]. 
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Terkait dengan permintaan tukang sihir kepada sang raja untuk diberikan seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir, 

maka muncul pertanyaan : “Mengapa yang diminta adalah seorang pemuda, dan bukan anak kecil atau orang tua ?” 

Maka sebagian ‘ulama memberikan jawabannya antara lain : 

a. Pada umumnya pemuda memiliki daya tangkap yang lebih baik daripada anak kecil atau orang tua, sehingga akan 

lebih mudah untuk dididik. 

b. Pada umumnya pemuda memiliki daya ingat yang kuat dibandingkan orang tua atau anak kecil yang belum bisa 

apa-apa, sehingga hasil didikannya akan lebih kuat melekat. Disebutkan pula oleh sebagian ‘ulama : “menghafal 

di waktu muda ibarat mengukir di atas batu (yakni kuat bertahan lama), sedangkan menghafal di waktu tua 

ibarat mengukir di atas air (yakni sangat susah dan sangat cepat hilang).” 

c. Pada umumnya pemuda itu lebih mudah untuk dibentuk karakternya sesuai keinginan pendidiknya. 

d. Pada umumnya pemuda itu memiliki angka harapan hidup yang lebih lama ketimbang orang yang sudah tua. 

4. Bahwa salah satu keyakinan dalam Islam adalah beriman akan adanya karomah yang Allah berikan kepada wali-

wali Allah dari kalangan orang yang beriman dan bertaqwa dengan benar. 

Karomah adalah kejadian luar biasa di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman 

dan bertaqwa dari kalangan wali-wali Nya. Adapun mu’jizat, maka merupakan kejadian luar biasa yang Allah berikan 

kepada kalangan nabi atau rosul Allah.  

Beberapa perbedaan dan persamaan antara mu’jizat dengan karomah antara lain : 

a. Mu’jizat hanya diberikan kepada nabi/rosul, sedangkan karomah diberikan kepada selain nabi/rosul dari 

kalangan orang-orang yang beriman dan bertaqwa. 

b. Mu’jizat bisa dijadikan sebagai senjata untuk melumpuhkan makar dari musuh para nabi/rosul dan bisa 

didatangkan kapanpun nabi/rosul tersebut itu mau. Sedangkan karomah tidak bisa didatangkan sekehendak 

orang yang mendapatkan karomah dari Allah tersebut.  

c. Mu’jizat dan karomah tidak bisa didapatkan dengan melakukan ritual-ritual tertentu, dan murni hanya 

berdasarkan kehendak Allah yang diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Sehingga, tidak ada 

yang namanya ritual “mencari karomah” atau semisalnya. 

d. Mu’jizat dan karomah akan membuat pemiliknya semakin tawadhu’ (rendah hati) sehingga akan menambah 

keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Allah semata. Sehingga, jika ada orang yang justru “pamer karomah” 

dengan melakukan ini dan itu (kebal bacok, bisa terbang, berjalan di atas bara api, atau semisalnya), maka pada 

hakikatnya itu bukanlah karomah, melainkan hanyalah tipu daya syaithon dari kalangan jin. 

Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-10 Yunus ayat 62-63 : 

مۡٓ َوَلٓ َعلَۡيِهمۡٓ َخۡوفٓ  َلٓ ٱّللَِّٓ أَۡولَِيآءَٓ إِنَّٓ أََلٓٓ َيۡحَزن ونَٓ ه   

ق ونَٓ َوَڪان وآ  َءاَمن وآ  ٱلَِّذينَٓ  َيتَّ  

Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] 

mereka bersedih hati. (62) [Yaitu meraka adalah] orang-orang yang beriman dan senantiasa bertaqwa. (63)  

Inilah yang menjadi barometer apakah seseorang itu adalah wali Allah ataukah wali syaithon. Maka hendaknya kita 

tidak mudah tertipu dengan perbuatan-perbuatan sebagian orang yang sanggup melakukan hal-hal yang di luar 

kebiasaan manusia.  
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Jika kita melihat misalnya ada seseorang “mengaku”  memiliki karomah atau “mengaku” sebagai wali, tapi ternyata 

orang tersebut jauh dari ajaran Islam yang benar, maka sudah bisa kita pastikan bahwa orang tersebut adalah 

pendusta belaka dan merupakan wali syaithon. 

5. Diperbolehkannya tawriyyah pada kondisi tertentu dengan syarat hanya dilakukan sesekali dan bukan dijadikan 

kebiasaan.  

Tawriyyah adalah sebuah ucapan yang memiliki pemahaman yang berbeda antara yang dimaukan oleh si pembicara 

dan yang dipahami oleh lawan bicara. Hal ini sebagaimana saran sang rohib kepada sang pemuda ketika 

dikhawatirkan tertimpa mudhorot dari keluarganya dan tukang sihir, maka sang rohib menasihati sang pemuda agar 

memberikan alasan :  

“Jika engkau takut kepada sang tukang sihir, maka katakanlah kepadanya bahwasanya yang membuat dirimu terlambat adalah 

karena tertahan oleh keluargamu. Dan jika engkau takut kepada keluargamu, maka katakanlah bahwasanya yang membuat 

dirimu terlambat adalah karena tertahan oleh sang tukang sihir.”  

Ucapan di atas bukanlah termasuk ucapan dusta karena makna “tertahan” di sini adalah umum, meskipun yang 

dipahami oleh lawan bicara bisa jadi berbeda. Hal ini sebagaimana ucapan Abu Bakr rodhiAllahu ‘anhu ketika ditanya 

oleh sekelompok orang suruhan kafir Quroisy untuk membunuh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam tentang 

orang yang bersamanya, maka Abu Bakr rodhiAllahu ‘anhu pun menjawab secara makna : “Orang ini adalah 

penunjuk jalanku.” 

Dari ucapan tersebut, yang dipahami oleh lawan bicara adalah bahwa orang yang bersama Abu Bakr rodhiAllahu 

‘anhu (yakni Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam ) adalah seorang penunjuk jalan (guide) sebagaimana kebiasaan 

orang ‘Arob tatkala safar di padang pasir biasa membawa guide sebagai penunjuk jalan. Akan tetapi yang 

dimaksudkan oleh Abu Bakr rodhiAllahu ‘anhu adalah bahwa Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam merupakan 

penunjuk jalan hidayah kepada Islam bagi diri diri Abu Bakr rodhiAllahu ‘anhu. Dan hal ini dilakukan oleh Abu Bakr 

rodhiAllahu ‘anhu dikarenakan sangat mengkhawatirkan keselamatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. 

Hanya saja, seseorang melkukan tawriyyah hanya pada kondisi tertentu dan tidak boleh menjadikan tawriyyah ini 

sebagai suatu kebiasaan. Karena jika dia terbiasa melakukan tawriyyah, maka pada hakikatnya dia adalah seorang 

pendusta dan orang lain pun kelak akan menganggapnya sebagai seorang pendusta. 

6. Bahwa hasil dakwah seorang da’i itu belum tentu akan dia rasakan di saat dirinya hidup. Bahkan bisa jadi hasil dari 

dakwah tersebut justru terjadi di saat dirinya telah mati. 

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada sang pemuda tersebut. Hasil dari dakwah dan pengorbanan yang dilakukannya 

justru terjadi setelah dirinya mati dipanah, yakni berimannya mayoritas manusia yang hadir saat itu. 

Sehingga, hal ini hendaknya menjadi penyemangat bagi para penyeru dakwah Islam dari kalangan para da’i, ustadz, 

kyai, dan semisalnya agar mereka tidak mudah berputus asa di dalam berdakwah mengajak manusia di atas jalan 

Allah Ta’ala. Tugas seorang da’i hanyalah menyampaikan petunjuk irsyad berupa penjelasan-penjelasan tentang 

jalan-jalan kebaikan yang harus diikuti dan jalan-jalan keburukan yang harus dijauhi. Selama ia telah berdakwah 

dengan ikhlash , materi dakwahnya benar, cara dakwahnya benar, dan semisalnya maka tugas dia sebagai seorang 

da’i sudah cukup. Hal ini dikarenakan urusan hidayah taufiq hanyalah berada di bawah kehendak Allah Ta’ala dan 

bukan kehendak makhluq. Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-28 Al Qoshosh ayat 56 : 

ََٓيۡہِدىَٓمنَٓيَشآءٓ  ٓٱّللَّ ِكنَّ ـٰ ۡهَتِدينَٓٓۚإِنََّكَٓلَٓتۡہِدىَٓمۡنٓأَۡحَبۡبَتَٓولَ َوٓأَۡعلَم ِٓبٱۡلم  َٓوه   

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk (yakni taufiq) kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah 

yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau 

menerima petunjuk. (56)  
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7. Bahwa salah satu metode di dalam mendidik atau berdakwah adalah dengan cara menceritakan kisah-kisah nyata 

yang bisa diambil pelajaran berharga darinya. 

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam di dalam hadits tersebut yakni 

dengan menceritakan kepada para shohabat rodhiAllahu ‘anhum kisah sang pemuda tadi agar bisa diambil pelajaran 

(‘ibroh) oleh kaum Muslimin.  

Termasuk pula metode Al Qur’an adalah membawakan kisah-kisah umat-umat terdahulu agar diambil pelajaran 

darinya. Bahkan ada satu surat dalam Al Qur’an yang dinamakan surat Al Qoshosh (surat ke-28) yang artinya kisah-

kisah. 

Hal ini tentunya menjadi bantahan bagi sebagian orang yang membawakan kisah-kisah palsu, fiksi, rekaan, 

dongengan tidak nyata, atau semisalnya dengan alasan untuk tujuan dakwah demi melembutkan hati manusia.  

8. Salah satu sifat wali Allah adalah tawadhu’ (rendah hati) dan senantiasa menyandarkan kenikmatan yang ia 

rasakan hanya kepada Allah Ta’ala. 

Hal ini sebagaimana tatkala sang pemuda tadi ternyata Allah berikan kelebihan berupa do’a yang mustajab 

(dikabulkan) untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka ia tidak menyandarkan kelebihan tersebut 

kepada dirinya akan tetapi menyandarkannya hanya kepada Allah Ta’ala semata. Pun juga, ia tidak suka 

memamerkan kelebihan-kelebihan yang ia miliki tersebut kepada orang lain. Bahkan kelebihan tersebut menjadikan 

dirinya semakin bertambah ketaqwaannya kepada Allah Ta’ala. 

Hal ini tentunya berbeda jauh dengan sebagian orang yang “dianggap wali” yang ternyata suka memamerkan 

keanehan-keanehan yang ada pada dirinya yang pada hakikatnya itu adalah tipu daya syaithon dari kalangan jin. 

9. Terdapar faedah kafirnya orang yang mengaku sebagai Robb dan juga pelaku sihir. 

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada sang raja dan tukang sihirnya. Allah berfirman tentang kekafiran Fir’aun 

la’anahullah yang mengaku dirinya sebagai Robb dalam Surat ke-10 Yunus ayat 90-91 : 

َوۡزَنا ـٰ ه  ِفۡرَعۡونٓ  َفأَۡتَبَعه مۡٓ ٱۡلَبۡحرَٓ إِۡسَرٲِٓءيلَٓ بَِبِنىٓٓ َوَج ن ود  ا ۥ َوج  ا َبۡغي ً۬ هٓ  َءاَمنتٓ  َقالَٓ ٱۡلَغَرقٓ  أَۡدَرَڪهٓ  إَِذآٓ َحتَّىٰٓٓ ٓۖ  َوَعۡدو  هَٓ َلٓٓ ۥ أَنَّ ـٰ  ٱلَِّذىٓٓ إِلَّٓ إِلَ

ٓوآ  ِبِهۦ َءاَمَنتۡٓ ۡسلِِمينَٓٱلۡٓ ِمنَٓ َوأََناً۬ٓ إِۡسَرٲِٓءيلَٓ َبن  م   

نَٓ ـٰ ۡفِسِدينَٓ ِمنَٓ َوك نتَٓ َقۡبلٓ  َعَصۡيتَٓ َوَقدۡٓ َءٓاۡلـ َ ٱۡلم   

Dan Kami mungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir’aun dan bala tentaranya, karena hendak 

menganiaya dan menindas [mereka]; hingga bila Fir’aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: "Saya percaya 

bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang 

berserah diri [kepada Allah]". (90) Apakah sekarang [baru kamu percaya], padahal sesungguhnya kamu telah 

durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. (91)  

Terkait kakafiran perbuatan sihir maka Allah berfirman dalam surat ke-2 Al Baqoroh ayat 102 : 

وآ  َبع  ِطينٓ  َتۡتل وآ  َما َوٱتَّ ـٰ َي ۡلكِٓ َعلَىٰٓ ٱلشَّ نَٓ م  ـٰ لَۡيَم نٓ  َڪَفرَٓ َوَما ٓۖ  س  ـٰ لَۡيَم ِكنَّٓ س  ـٰ ِطينَٓ َولَ ـٰ َي وآ  ٱلشَّ ۡحرَٓ ٱلنَّاسَٓ ي َعلِّم ونَٓ َكَفر   َعلَى أ نِزلَٓ َوَمآٓ ٱلسِّ

وتَٓ بَِباِبلَٓ ٱۡلَملَڪَۡينِٓ ر  ـٰ وتَٓ َه ر  ـٰ َما َيق وَلٓٓ َحتَّىٰٓ أََحدٓ  ۡنٓمِٓ ي َعلَِّمانِٓ َوَما ۖۚٓ َوَم ٓ َنۡحنٓ  إِنَّ
ٓۖ  َتۡكف رۡٓ َفَلٓ ِفۡتَنة ً۬  

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulayman [dan mereka 

mengatakan bahwa Sulayman itu mengerjakan sihir], padahal Sulayman tidak kafir [tidak mengerjakan sihir], hanya 

syaitan-syaitan itulah yang kafir [mengerjakan sihir]. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang 

diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan 

[sesuatu] kepada seorangpun sebelum mengatakan : "Sesungguhnya kami hanya cobaan [bagimu], sebab itu 

janganlah kamu kafir".  
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10. Diperbolehkannya mengorbankan diri demi kemashlahatan yang besar selama perbuatan itu bukan bunuh diri. 

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh sang pemuda tersebut yang mana ia mengorbankan dirinya untuk dibunuh 

oleh sang raja demi kemashlahatan yang besar yakni berimannya mayoritas manusia kepada Allah Ta’ala dengan 

sebab pengorbanan dirinya. 

Adapun anggapan bahwa perbuatan bom bunuh diri adalah termasuk dalam pembolehan pengorbanan diri, maka 

tentunya hal ini sangatlah jauh dari kebenaran dilihat dari beberapa sisi : 

a. Pengorbanan diri sang pemuda menyebabkan mulianya agama Allah dan masuknya mayoritas manusia ke dalam 

agama Allah Ta’ala. Sedangkan dengan bom bunuh diri justru menyebabkan agama Allah semakin tercoreng dan 

hampir bisa dibilang tidak ada satu pun manusia yang masuk ke dalam agama Allah dengan sebab bom bunuh 

diri tersebut. 

b. Pengorbanan diri sang pemuda hanyalah mengorbankan dirinya sendiri dan tidak mengorbankan orang lain yang 

tidak bersalah. Sedangkah dengan bom bunuh diri, sang pelaku pengeboman pun turut mati dan demikian pula 

korban lain dari kalangan yang tidak bersalah seperti wanita, anak-anak, orang jompo, dan bahkan sebagian 

korbannya adalah kaum Muslimin sendiri. 

c. Pengorbanan diri sang pemuda bukanlah bunuh diri karena yang membunuh sang pemuda tersebut adalah orang 

lain dan bukan dirinya sendiri. Sedangkan bom bunuh diri, justru pelaku tersebutlah yang menjadi aktor 

pembunuh dirinya. 

Dari pembahasan ini, muncul permasalahan : “Apakah seseorang diwajibkan bersabar jika diancam dibunuh atau 

bolehkan baginya untuk mengucapkan perkataan kufur dalam kondisi terpaksa ?” 

Maka Asy Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin rohimahullah di dalam Syarh Riyadish Sholihin merinci jawaban 

hal ini secara makna sebagai berikut : 

a. Jika hal itu terjadi pada orang biasa yang bukan menjadi panutan orang lain yang seandainya ia berucap ucapan 

kekufuran dalam kondisi dirinya diancam dibunuh namun hatinya tetap kokoh dalam keimanan kepada Allah, 

maka boleh baginya untuk memilih bersabar ataukah terpaksa mengucapkannya. Akan tetapi yang afdhol 

baginya adalah tetap bersabar meskipun dengan ancaman dibunuh. 

Allah Ta’ala berfirman dalam Surat ke-16 An Nahl ayat 106 : 

ِنِهۦ ٓ َبۡعدِٓ ِمن ٓ ِبٱّللَِّٓ َڪَفرَٓ َمن ـٰ ۡطَمٮ ِن ٓ  ۥ َوَقۡلب هٓ  أ ۡڪِرهَٓ َمۡنٓ إِلَّٓ إِيَم نِٓ م  ـٰ ِكن ِبٱۡۡلِيَم ـٰ ۡفرِٓ َشَرحَٓ مَّن َولَ ا ِبٱۡلك  نَٓ َغَضب ً۬ٓ َفَعلَۡيِهمۡٓ َصۡدر ً۬ ٱّللَِّٓ مِّ  

َعِظيم ً۬ٓ َعَذابٓ  َولَه مۡٓ   

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman [dia mendapat kemurkaan Allah], kecuali orang yang 

dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman [dia tidak berdosa], akan tetapi orang yang 

melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. 

b. Jika hal itu terjadi pada orang yang menjadi tokoh panutan yang jika ia mengucapkan ucapan kufur (meskipun 

terpaksa) aka nada orang lain yang mengikutinya mengucapkan kata-kata kufur pula, maka jika seperti ini 

kondisinya menjadi wajib bagi orang yang seperti ini untuk bersabar meskipun nyawa menjadi taruhannya, dan 

ini merupakan salah satu bentuk jihad fi sabilillah yang utama. 

Contoh dari hal ini adalah apa yang diperbuat oleh Al Imam Ahmad bin Hanbal rohimahullah tatkala dipaksa oleh 

3 generasi kholifah yang berkuasa saat itu yakni Al Ma’mun, Al Mu’tashim, dan Al Watsiq. Ketiga Kholifah 

tersebut menjadikan keyakinan kufur kaum mu’tazilah (yakni kaum yang menuhankan akal) yakni keyakinan 

bahwa Al Qur’an adalah makhluq sebagai keyakinan resmi negara dan memaksa seluruh rakyat saat itu dengan 

keyakinan ini. Barangsiapa yang tidak mau mengikuti keyakinan ini, maka akan disiksa dan sebagiannya dibunuh. 
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Maka Al Imam Ahmad rohimahullah pun disiksa dan dipenjara karena Beliau tidak mau mengucapkan ucapan 

kekufuran ini dikarenakan keyakinan yang benar adalah bahwa Al Qur’an adalah kalamullah (firman-firman 

Allah) dan bukan makhluq. Namun Al Imam Ahmad rohimahullah tetap kokoh dalam keyakinan ini dan tidak 

peduli meskipun dirinya mendapatkan siksaan berat. Hal ini dikarenakan Beliau rohimahullah adalah seorang 

tokoh yang menjadi panutan orang banyak. Jika saja Beliau mengucapkan ucapan kufur tersebut meskipun dalam 

kondisi terpaksa, sangat besar kemungkinannya mayoritas orang awwam akan menyangka bahwa Beliau 

meridhoi keyakinan kufur ini. Oleh karena itulah Al Imam Ahmad rohimahullah bertahan untuk meyakini 

keyakinan yang benar tersebut. 

Barulah di masa kholifah setelahnya yakni Al Mutawakkil rohimahullah, Allah memberikan pertolongan Nya dan 

memberikan taufiq kepada Al Mutawakkil rohimahullah untuk mau kembali kepada keyakinan yang benar yakni 

bahwasanya Al Qur’an adalah kalamullah (firman-firman Allah) dan bukan makhluq, yang kemudian 

membebaskan Al Imam Ahmad rohimahullah dari penjara dan menghukum tokoh-tokoh kesesatan keyakinan 

kufur tersebut. Walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah. 

Demikianlah beberapa faedah hadits yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi faedah yang bisa diambil 

dari hadits tersebut. Namun karena keterbatasan ilmu yang ada pada penulis, maka kita cukupkan sampai di sini. Dan 

bagi yang ingin mengetahui lebih dalam tentang faedah lain dari hadits ini maka hendaknya merujuk kepada kitab-kitab 

syarh para ‘ulama terkait hadits ini seperti Fathul Bari atau Syarh Shohih Muslim atau lainnya. 

Semoga bermanfaat bagi kita bersama.  

Wallahul Muwaffiq. 

مَْ للاهَ بَاَركََ  فِْيكه  


