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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-32 

 

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-32. 

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

nomor 31  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-32 : 

Dan dari Anas rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : “Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam melewati seorang wanita yang sedang 

menangis di sisi kuburan. Maka Beliau pun berkata kepada sang wanita : “ Bertaqwalah engkau kepada Allah dan 

bersabarlah.” Wanita itu pun kemudian menjawab : “Pergilah engkau dariku karena sesungguhnya engkau tidak mengalami 

musibah yang menimpaku ini.” Sang wanita tidak mengetahui bahwa yang berbicara adalah Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam.  

Kemudian ada seseorang yang berkata padanya : “Sesungguhnya orang tadi adalah Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam.” Maka 

wanita tersebut pun mendatangi pintu rumah Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam, namun ia tidak mendapati ada seorang penjaga 

pintu satu pun. (Tatkala telah bertemu Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam) maka sang wanita berkata : “Tadi aku tidak 

mengetahui bahwa yang berbicara adalah engkau.” Maka Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam pun berkata : “Sesungguhnya 

kesabaran itu adalah pada guncangan yang pertama kali saat musibah menimpa.” 

[hadits muttafaqun ‘alaih _  yakni diriwayatkan oleh Al Bukhori dan Muslim rohimahumallah dalam Shohih keduanya] 
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Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan lafazh : “Wanita itu menangisi kematian anaknya yang masih kecil.” 

Catatan kaki nomor 1 : 

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

Ziaroh Kubur, nomor 1283. Juga dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rohimahullah dalam Shohih nya pada Kitab Al Janaiz 

(Jenazah), pada Bab Tentang Kesabaran pada Guncangan Yang Pertama Kali Menimpa dari Musibah, nomor 926. 

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

Faedah dan Penjelasan Hadits 

1. Sifat lemah lembut dan pema’af dari Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallam terhadap ummatnya. 

Meskipun sang wanita tadi meminta Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam untuk menjauh dikarenakan 

ketidaktahuannya, maka Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam tidak mencela atau menghardik  wanita itu meskipun 

nasihatnya tidak digubris. Padahal Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam adalah seorang utusan Allah Ta’ala dan juga 

merupakan pemimpin bagi ummatnya saat itu. 

Dari sisi ini, maka hendaknya kita semua pun berlemah lembut tatkala menasihati orang lain yang masih awwam, dan 

senantiasa memaafkan kesalahan mereka dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap apa yang kita dakwahkan. 

Dan inilah hukum asal dakwah yakni berlemah lembut terhadap orang yang didakwahi. 

Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala ketika memerintahkan Nabi Musa dan Harun ‘alaihimassalam untuk 

berdakwah kepada Fir’aun yang merupakan manusia paling fajir saat itu : 

هٓ  ِفۡرَعۡونَٓ إِلَىٓ  ٱۡذَهَبا ٓ َطَغىٓ  ۥ إِنَّ  

ا َقۡول ٓا ۥ لَهٓ  َفق وَلٓ ن ا رٓ  ۥ لََّعلَّهٓ  لَّيِّ َيۡخَشىٓ  أَۡوٓ َيَتَذكَّ  

Pergilah engkau berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; (43) Maka berbicaralah engkau  

berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. (44)  [Surat ke-20 

Thoha ayat 43-44] 

Juga firman Allah Ta’ala dalam Surat ke-3 Ali ‘Imron ayat 159 : 

نَٓ َرۡحَمة ٓا َفِبَما نتَٓ َولَۡوٓ ٓۖ  لَه مۡٓ لِنتَٓ ٱّللَِّٓ مِّ ا ك  وآ  ٱۡلَقۡلبِٓ َغلِيظَٓ َفظ   ٓۖ  َحۡولِكَٓ ِمۡنٓ َلَنَفضُّ  

Maka disebabkan rohmat dari Allah lah engkau (wahai Nabi) berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya 

engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Juga firman Allah Ta’ala dalam Surat ke-16 An Nahl ayat 125 : 

ِدۡله م ٓۖ  ٱۡلَحَسَنةِٓ َوٱۡلَمۡوِعَظةِٓ ِبٱۡلِحۡكَمةِٓ َربِّكَٓ َسِبيلِٓ إِلَىٓ  ٱۡدعٓ  ـ  وَٓ َربَّكَٓ إِنَّٓ ۖ ٓ أَۡحَسنٓ  ِهىَٓ ِبٱلَِّتى َوَج ٓۖ  َسبِيلِِهۦ َعن َضلَّٓ ِبَمن أَۡعلَمٓ  ه   

وَٓ  ۡهَتِدينَٓ أَۡعلَمٓ  َوه  ِبٱۡلم   

Serulah/dakwahilah [manusia] kepada jalan Robb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah     

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Robb-mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 

Akan tetapi, janganlah dipahami bahwasanya dakwah yang hikmah itu adalah dakwah yang selalu lemah lembut di 

setiap kondisi. Makna dakwah yang hikmah itu adalah bisa menempatkan metode dakwah pada tempatnya. Memang 

benar dakwah itu pada asalnya adalah dengan lemah lembut. Akan tetapi, jika memang diperlukan metode yang lebih 

tegas di dalam berdakwah, maka hal ini diperbolehkan. Dan inilah makna hikmah yang benar. 
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Hal ini bisa kita ambil faedah dari sikap Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang memberlakukan hukuman tegas 

kepada Ka’ab bin Malik dan 2 shohabatnya dengan pemboikotan oleh kaum Muslimin selama 50 hari tatkala 

tertinggal dari Perang Tabuk tanpa alasan yang dibenarkan. Maka tentunya kita semua sepakat bahwasanya yang 

namanya pemboikotan tentunya bukanlah metode yang “lemah lembut”.  

Di dalam metode dakwah, diperbolehkan untuk kita bersikap tegas terhadap beberapa kondisi jika dakwah lemah 

lembut sudah dilakukan pada awalnya yakni : 

a. Jika ada pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan Rosul-Nya 

Hal ini sebagaimana perbuatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang bahkan sampai memerangi 

kaum-kaum yang melanggar hak-hak Allah dan Rosul-Nya.  

Maka tentunya kita semua pun sepakat bahwasanya metode berperang bukanlah metode yang “lemah 

lembut”. 

b. Jika dari pihak orang yang didakwahi tampak peremehan atau penentangan secara nyata 

Hal ini sebagaimana hadits tentang orang yang makan dengan tangan kirinya yang tatkala dinasihati oleh 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam untuk makan dengan tangan kanannya, orang tersebut malah 

meremehkan atau menentang, maka Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun mendo’akan kejelekan bagi 

orang tersebut sehingga orang tersebut pada akhirnya tidak pernah bisa lagi menggunakan tangan 

kanannya.  

Maka tentunya kita semua pun sepakat bahwasanya metode mendo’akan kejelekan bukanlah metode yang 

“lemah lembut”. 

c. Jika terhadap orang yang pada asalnya sangat tidak diharapkan terjadinya pelanggaran/penyimpangan 

padanya atau telah sampai ‘Ilmu padanya. 

Hal ini sebagaimana perbuatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang memboikot Ka’ab bin Malik dan 

2 orang shohabatnya yang mana 3 orang tersebut adalah shohabat yang telah lama memeluk Islam sehingga 

seharusnya ketidaksertaan mereka dalam Perang Tabuk yang tanpa alasan tidaklah pantas untuk dilakukan.  

Semisal dengan hal ini adalah perbuatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam menegur Mu’adz bin Jabal 

rodhiAllahu ‘anhu dengan teguran keras tatkala Mu’adz bin Jabal mengimami sholat di kaumnya dengan 

bacaan surat-surat yang panjang dalam kondisi kaumnya adalah orang-orang yang lemah dan sibuk, yang 

mana hal ini membuat beberapa orang keluar dari jama’ah sholat untuk sholat sendirian. Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wasallam pun berkata kepada Mu’adz :  َ اذَُ ي ا أ ْنتَ  ف تَّانَ  أ ؟ ُمع    [Apakah engkau akan menjadi 

biang fitnah, wahai Mu’adz ?] 

Maka tentunya kita semua pun sepakat bahwasanya metode pemboikotan dan teguran keras bukanlah 

metode yang “lemah lembut”. 

Faedah ini kita bawakan dikarenakan di zaman sekarang telah terjadi pengkaburan tentang metode dakwah 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam. Dikesankan bahwasanya dakwah Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam 

adalah dakwah yang selalu lemah lembut dan tidak pernah menyinggung orang lain. Kesan ini terus 

dikumandangkan kepada masyarakat kaum Muslimin dengan tujuan agar jangan sampai ada 

da’i/kyai/ustadz/semisalnya yang menjelaskan tentang hakikat kesesatan kelompok-kelompok sesat semisal 

Ahmadiyah, LDII, Syi’ah, para penyembah kuburan, dan yang semisalnya.  
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Memang benar dakwah pada asalnya adalah dengan lemah lembut. Akan tetapi ingat, bahwasanya Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wasallam pun juga melakukan metode ketegasan di dalam dakwah jika memang hal itu 

diperlukan dan ada manfaatnya. Inilah hakikat metode Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dakwah yang 

hikmah. 

2. Tawadhu’ nya (rendah hati) Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam  

Hal ini bisa kita dapatkan dari sikap Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam yang tidak memiliki seorang pun pengawal 

yang menjaga pintu rumahnya sebagaimana penguasa-penguasa lainnya di masa itu maupun masa sekarang ini. 

Ummat Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam tatkala ingin mengadukan permasalahannya, maka akan dengan mudah 

untuk langsung datang ke rumah Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam tanpa adanya aturan protokoler yang berbelit-

belit, termasuk pula menemui Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam di dalam masjid. 

Maka hendaknya hal ini menjadi pelajaran dan teladan bagi kita bersama, terutama bagi orang yang Allah berikan 

amanah berupa kekuasaan atau semisalnya untuk senantiasa memiliki sifat tawadhu’ terhadap rakyatnya. 

3. Terdapat faedah penjelasan bahwa yang termasuk kesabaran adalah tatkala pada guncangan yang pertama kali di 

saat musibah menimpa. 

Hal ini didapatkan sebagaimana pada lafazh dari hadits di atas, dan dengan sebab inilah Al Imam An Nawawi 

rohimahullah memasukkan hadits ini dalam Bab Sabar dari kitab Riyadush Sholihin ini. 

Inilah hakikat kesabaran yang benar, yakni ketika seseorang tertimpa suatu musibah misalnya mendapat kabar 

bahwa ibu nya meninggal, maka tatkala mendengar kabar itu lantas ia bisa bersabar atau menahan diri dari berbuat 

suatu hal yang menunjukkan sikap tidak terima terhadap taqdir Allah, maka inilah sikap sabar yang benar. 

Adapun jika seseorang ketika tertimpa suatu musibah lantas ia tidak terima dan melakukan perbuatan yang 

menunjukkan sikap tidak terima terhadap taqdir Allah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian ia pada akhirnya 

mengatakan akan bersikap sabar, maka pada hakikatnya ini bukanlah sikap sabar yang dimaukan. Mengapa ? Karena 

sikap sabar yang seperti ini pada hakikatnya adalah dikarenakan keterpaksaan dan tidak ada pilihan lain. 

4. Terdapat faedah diperbolehkannya ziaroh qubur dengan syarat-syarat tertentu 

Di masa awal Islam tatkala masih dekat dengan masa jahiliyyah yang di dalamnya terdapat peribadatan kepada 

berhala, patung, batu, kuburan, dan sebagainya, Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam melarang umat Islam untuk 

melakukan ziaroh qubur karena dikhawatirkan mereka akan terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Namun, tatkala 

Islam sudah kokoh pada hati-hati kaum Muslimin, maka Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam pun membolehkan umat 

Islam untuk melakukan ziaroh qubur. 

Akan tetapi, ada 3 syarat yang harus dipenuhi semuanya tatkala seseorang ingin melakukan ziaroh qubur yakni : 

1. Bukan dalam rangka syaddur rihal (yakni melakukan perjalanan jauh dalam jarak safar dalam rangka mencari 

barokah) – hadits riwayat Bukhori 1132, 1139 & Muslim 415, 1397  : 

َق َصى ِجِدٓاْل  ِجِدٓال َحَراِمَٓوال َمس  ِجِديَٓهَذآَوال َمس  ٓإِلَىَٓثََلَثِةَٓمَساِجَدَٓمس  َحاَلٓإِلَّ وآالرِّ  َلَٓتش دُّ

Tidak boleh kalian melakukan syadurrihal kecuali pada 3 masjid, yakni masjidku ini (yakni Masjid Nabawi), Al 

Masjidil Harom, dan Al Masjidil ‘Aqsho. 

 

 

2. Tidak boleh mengatakan perkataan keji yang bertentangan dengan syari’at seperti ucapan ratapan, berandai-

andai, berdo’a kepada penghuni kubur, dan semisalnya.  
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Hadits riwayat Muslim 977 : 

ِخَرةَٓ م ٓاْل  ك  ر  َهآت َذكِّ وَهآَفإِنَّ ور  ِٓزَياَرِةٓال ق ب وِرَٓفز  َٓعن  م  ت ك  َٓنَهي  ت  ن   إِنِّيٓك 

Sesungguhnya dulu aku melarang kalian dari berziaroh qubur. Maka sekarang berziarohlah kalian karena 

sesungguhnya hal itu bisa mengingatkan kepada akhirot. 

Dalam riwayat An Nasa’i (100) 4/89 : 

نَْ ن ه ْيتُُكمَْ ةَِ ع  نَْ اْلقُبُْورَِ ِزي ار  ادَ  ف م  ل َ ف ْلي ُزرَْ ي ُزْورَ  أ نَْ أ ر  هُْجًرا ت قُْولُْوا و   

Dahulu aku melarang kalian dari ziaroh qubur. Barangsiapa yang sekarang ingin untuk berziaroh qubur, maka 

ziarohlah dan janganlah ia mengatakan perkataan yang keji. 

 

3. Tidak boleh mengkhususkan waktu-waktu tertentu, sebagaimana Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun 

tidak pernah mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ziaroh qubur. Misalkan menjelang romadhon atau 

‘iedul fithr, malam jum’at, atau lainnya yang semuanya bukan berasal dari ajaran Islam. 

      Terkait dengan ziaroh qubur, maka di sana ada 2 jenis ziaroh qubur, yakni : 

a. Ziaroh qubur yang syar’i, yakni yang memenuhi 3 syarat di atas. 

b. Ziaroh qubur yang ghoiru syar’i (tidak syar’i), terbagi menjadi : 

1. Ziaroh qubur yang bid’ah, yakni jika tidak terpenuhi padanya 3 syarar di atas. Misalnya ziaroh qubur pada 

waktu-waktu tertentu secara khusus. 

2. Ziaroh qubur yang syirik, yakni jika orang yang berziaroh qubur melakukan perkara-perkara kesyirikan seperti 

berdo’a kepada penghuni qubur, dan semisalnya dari perkara kesyirikan lainnya. 

Adapun tujuan dari ziaroh qubur yang syar’i adalah membawa manfa’at bagi orang yang berziaroh dan juga penghuni 

quburnya itu sendiri, yakni : 

a. Bermanfaat bagi yang berziaroh qubur, yakni dengannya ia bisa mengingat kematian dan negeri akhirot, serta 

berbuat baik kepada penghuni qubur dengan mendo’akan kebaikan bagi mereka. Hadits hasan riwayat At 

Tirmidzi (dinukil dalam hadits ke-582 Riyadush Sholihin) : 

تَٓ ِنىٓال َمو  اِتٓ،َٓيع  َرَٓهاِذِمٓاللَّذَّ آِذك  و  ِثر   أَك 
 Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan dunia, yakni al maut/kematian. 

b. Bermanfaat bagi penghuni qubur, yakni mendo’akan kebaikan bagi si penghuni qubur kepada Allah Ta’ala 

Dari faedah ini maka sungguh keliru tindakan sebagian umat Islam yang menjadikan ziaroh qubur sebagai ajang 

ngalap berkah, istighotsah, meminta syafa’at kepada penghuni qubur, mengharap do’anya terkabul, thowaf di 

kuburan, atau semisalnya.  

Allah Ta’ala berfirman tatkala menyebutkan alasan orang-orang kafir Quroisy yang berbuat syirik kepada orang-orang 

yang telah mati namun mereka tidak mau dikatakan sebagai orang yang berbuat syirik : 

Surat ke-39 Az Zumar ayat 3 : 

ينٓ  ّلِلَِّٓ أََلٓ وآ  َوٱلَِّذينَٓ ۖ ٓ ٱۡلَخالِصٓ  ٱلدِّ َخذ  وِنِهۦۤ ِمن ٱتَّ مۡٓ َما أَۡولَِيا ءَٓ د  ه  ب وَنا ٓ إِلَّٓ َنۡعب د  ٓ  ٱّللَِّٓ إِلَى لِي َقرِّ ۡلَفى  ز   

Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih [dari syirik]. Dan orang-orang yang mengambil pelindung 

selain Allah [berkata]: "Kami tidak mengibadahi mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah 

dengan sedekat-dekatnya". 
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Juga di ayat 43-45 dalam surat yang sama : 

وآ  أَمِٓ َخذ  ونِٓ ِمن ٱتَّ َفَعا ءَٓ ٱّللَِّٓ د  ا َيۡملِك ونَٓ َلٓ َڪان وآ  أََولَۡوٓ ق لۡٓ ۖ ٓ ش  َيۡعِقل ونَٓ َوَلٓ َشۡيـ  ا  

َِّٓ ق ل َعةٓ  ّللِّ ـ  َف ا ٱلشَّ ۡلكٓ  ۥ لَّهٓ  ٓۖ  َجِميع ا َوٲتِٓ م  ـ  َم مَّٓ ٓۖ  َوٱْۡلَۡرِضٓ ٱلسَّ ونَٓ إِلَۡيهِٓ ث  ت ۡرَجع   

ِكرَٓ َوإَِذا  تۡٓ َوۡحَده  ٱّللَّ ٓ ذ  ِكرَٓ َوإَِذا ٓۖ  ِبٱْۡلَِخَرةِٓ ي ۡؤِمن ونَٓ َلٓ ٱلَِّذينَٓ ل وبٓ ق ٓ ٱۡشَمأَزَّ وِنِهۦۤ ِمن ٱلَِّذينَٓ ذ  مۡٓ إَِذا د  ونَٓ ه  َيۡسَتۡبِشر   

Bahkan mereka mengambil pemberi syafa’at selain Allah. Katakanlah: "Dan apakah [kamu mengambilnya juga] 

meskipun mereka tidak memiliki sesuatupun dan tidak berakal?" (43) Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah syafa’at 

itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan". (44) Dan 

apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesal lah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan 

akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. (45) 

Demikianlah beberapa faedah hadits yang bisa disampaikan.  

Semoga bermanfaat bagi kita bersama. 

Wallahul Muwaffiq. 

كَ   فِْيُكمَْ للاَُ ب ار   


