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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-33, 34, dan 35 

 

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-33, 34, dan 35. 

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

nomor 32, 33, dan 34  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-33 : 

Dan dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu : “Bahwasanya Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Allah Ta’ala 

berfirman : “Tidaklah ada balasan di sisi-Ku bagi hamba-Ku yang mu’min yang Aku ambil kekasihnya dari penduduk dunia 

kemudian hamba tersebut mengharapkan pahala dari hal tersebut kecuali  balasan tersebut adalah al jannah (surga).” 

[diriwayatkan oleh Al Bukhori rohimahullah] 

Catatan kaki : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahullah dalam Shohih nya pada Kitab Ar Riqoq (Tentang Etika-

Etika), pada Bab Amalan Yang Diharapkan Dengannya Wajah Allah Ta’ala, nomor 6424. 

Hadits ke-34 : 

Dan dari ‘Aisyah rodhiAllahu ‘anha bahwasanya ia bertanya kepada Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam tentang penyakit atau 

wabah tho’un (sejenis penyakit menular yang mematikan seperti lepra). Kemudian Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam pun 

mengabarkan padanya bahwa penyakit atau wabah tho’un itu adalah ‘adzab yang Allah Ta’ala timpakan kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. Dan Allah Ta’ala menjadikan penyakit atau wabah tho’un itu sebagai rohmat bagi orang-orang yang beriman. 

Tidaklah seorang hamba itu tertimpa penyakit/wabah tho’un kemudian hamba tersebut tetap berdiam diri di negerinya dalam 

keadaan sabar dan mengharapkan pahala dari hal tersebut, serta ia mengetahui bahwasanya tidaklah apa yang menimpanya itu 

melainkan apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, kecuali bagi hamba tersebut Allah beri pahala semisal dengan pahala 

orang yang mati syahid. 

[diriwayatkan oleh Al Bukhori rohimahullah] 

Catatan kaki : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahullah dalam Shohih nya pada Kitab Ath Thibb (Pengobatan), pada 

Bab Pahala Bagi Orang Yang Sabar Ketika Tertimpa Tho’un, nomor 5724. 

Hadits ke-35 : 

Dan dari Anas rodhiAllahu ‘anhu berkata : Aku pernah mendengar Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla berfirman : “Jika Aku menguji hamba-Ku dengan ujian berupa hilangnya 2 hal yang 

dicintainya kemudian ia bersabar, maka akan Aku ganti dari keduanya itu dengan balasan al jannah (surga). Dan 2 hal yang 

dimaksudkan tersebut adalah kedua matanya (yakni hamba itu diuji dengan kebutaan pada kedua matanya). 

[diriwayatkan oleh Al Bukhori rohimahullah] 

Catatan kaki : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahullah dalam Shohih nya pada Kitab Tentang Penyakit, pada Bab 

Keutamaan Bersabar Dari Cobaan Berupa Kebutaan, nomor 5653. 

==================== 
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Faedah dan Penjelasan Hadits 

1. Hadits ke-33 dan ke-35 di atas adalah hadits qudsi. 

Isi dari 2 hadits tersebut maknanya berasal dari Allah, sedangkan pelafalannya adalah dari Rosululloh shollallohu 

‘alaihi wasallam. Sehingga hadits ini disebut dengan hadits qudsi. Secara bahasa, hadits artinya ucapan dan qudsi 

artinya suci.  

Meskipun antara Al Qur’an dan hadits qudsi sama-sama diucapkan oleh Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam, 

akan tetapi ada beberapa perbedaan antara Al Qur’an dengan hadits qudsi yakni : 

a. Al Qur’an secara makna dan pelafalannya dinisbahkan kepada Allah Ta’ala, sedangkan hadits qudsi maknanya 

dinisbahkan kepada Allah Ta’ala dan pelafalannya dinisbahkan kepada Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam. 

b. Jika seseorang hanya sekedar membaca Al Qur’an maka itu bernilai ibadah dan mendapat ganjaran pahala, 

sedangkan seseorang yang sekedar membaca hadits qudsi maka tidak terhitung ibadah dan tidak mendapat 

ganjaran pahala kecuali jika diniatkan pula untuk pembelajaran agama. 

c. Al Qur’an disyari’atkan untuk dibaca dalam sholat, sedangkan hadits qudsi tidak boleh dibaca dalam sholat. 

d. Al Qur’an merupakan mu’jizat Allah kepada Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam yang dijamin keterjagaannya 

dari perubahan ataupun pemalsuan, sedangkan hadits qudsi tidak mendapat jaminan penjagaan sehingga saat 

ini banyak beredar di tengah kaum Muslimin hadits-hadits qudsi yang dho’if (lemah) maupun yang maudhu’ 

(palsu). 

2. Balasan pahala yang sangat besar kepada orang-orang beriman yang bersabar ketika tertimpa musibah 

Sebagaimana telah dibahas pada pendahulan Bab Sabar sebelumnya, bahwasanya sabar (menahan diri) itu ada 3 

yakni : 

a. Sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah 

b. Sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah 

c. Sabar di dalam menghadapi ujian/cobaan berupa musibah 

Dan sebagai seorang manusia, kita semua pasti akan mengalami yang namanya cobaan berupa musibah yang tidak 

mengenakkan hati. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tentunya kita semua harus bisa menghadapi 

itu semua dengan penuh kesabaran. Memang benar bahwa hal ini merupakan hal yang sangat berat untuk 

dijalankan, maka dengan sebab itulah Allah Ta’ala menjanjikan balasan pahala yang sangat besar bagi orang-orang 

yang bisa bersabar tersebut.  

Di dalam 3 hadits di atas, Allah Ta’ala telah menjanjika pahala berupa al jannah (surga) dan juga pahala semisal orang 

yang mati syahid. Bahkan di dalam Al Qur’an sebagaimana tercantum dalam awal Bab Sabar ini, Allah Ta’ala telah 

menjanjikan pahala yang tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Surat ke-39 Az Zumar ayat 10 : 

َما ُيَوفَّى  ـ  ٱإِنَّ ِر ِحَساب   م بَِغي  َرهُ بُِروَن أَج  لصَّ  

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. 

Hal ini tentunya merupakan keutamaan yang sangat besar, sehingga sudah sepantasnya bagi kita semua untuk 

terdorong menjadi orang-orang yang bersabar. Walhamdulillah. 
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3. Terdapat faedah bahwa taqdir Allah itu pasti terlaksana dan mengandung hikmah kebaikan yang besar 

Haruslah diketahui bahwasanya semua taqdir Allah itu pasti baik akibatnya. Terkadang taqdir Allah berupa musibah 

itu dianggap buruk oleh seseorang, namun pasti di balik itu terdapat kebaikan yang besar bagi orang tersebut 

maupun bagi orang lain.  

Sehingga, yang namanya musibah itu maka hikmah kebaikannya bisa dirasakan secara khusus oleh orang yang 

tertimpa musibah tersebut, dan bisa pula dirasakan oleh keumuman manusia yang lainnya. 

Contoh yang khusus : misalkan seseorang tertimpa musibah berupa kematian orang yang dicintainya, maka jika ia 

bersabar tentunya kebaikannya akan kembali dirasakan oleh orang tersebut berupa pahala yang besar dari Allah. 

Contoh yang umum : misalkan hujan. Bagi sebagian orang bisa jadi hujan yang turun menjadi musibah berupa banjir 

atau semisalnya. Akan tetapi hikmah di balik hujan tersebut justru membawa kebaikan bagi orang banyak berupa 

suburnya tanah yang dulunya gersang, tumbuhnya tanaman-tanaman, dan semisalnya. 

4. Terdapat faedah tuntunan Islam terkait dengan wabah penyakit yang menimpa suatu daerah 

Di masa sekarang ini, jika di suatu daerah tertimpa wabah penyakit menular maka salah satu metode pencegahan 

semakin meluasnya wabah tersebut adalah dengan metode karantina. Dan ternyata, metode ini justru telah 

diajarkan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam sejak 14 abad lebih yang lalu. Maka tentunya hal ini 

merupakan salah satu mu’jizat Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam dan juga menunjukkan kepada kita bahwa ajaran 

Islam itu lengkap dan sempurna sehingga tidak butuh lagi ajaran-ajaran dari luar Islam. 

Shohih Al Bukhori nomor hadits 5728 : 

 

Telah berkata kepada kami Hafsh bin ‘Umar, telah berkata kepada kami Syu’bah ia berkata : Telah mengabarkan 

kepadaku Hubaib bin Abi Tsabit ia berkata : Aku mendengar Ibrohim bin Sa’ad berkata : Aku mendengar Usamah bin 

Zayd mengatakan kepada Sa’ad dari Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Jika kalian mendengar berita 

tentang wabah tho’un di suatu daerah maka janganlah kalian memasuki negeri tersebut ! Jika di suatu daerah 

tertimpa wabah tho’un dan kalian berada di dalamnya maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut !”  

Hikmah dari tuntunan ini adalah agar wabah penyakit tersebut bisa terisolir dan tidak semakin meluas menimpa 

daerah lainnya jika manusia dibiarkan leluasa keluar masuk daerah yang tertimpa wabah tersebut. 

5. Bahwa lari dari taqdir Allah itu tidak akan berguna sedikitpun  

Hal ini diambil dari hadits ke-34 di atas pada lafazh : 

Tidaklah seorang hamba itu tertimpa penyakit/wabah tho’un kemudian hamba tersebut tetap berdiam diri di negerinya dalam 

keadaan sabar dan mengharapkan pahala dari hal tersebut, serta ia mengetahui bahwasanya tidaklah apa yang menimpanya itu 

melainkan apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, kecuali bagi hamba tersebut Allah beri pahala semisal dengan pahala 

orang yang mati syahid. 

 

 



5 
 

Hal ini pun semisal dengan apa yang terdapat dalam Al Qur’an surat Al Baqoroh ayat 243 : 

ـ  ٱَتَر إِلَى  أَلَم   ُ ُموُتوْا ُثمَّ أَح  ٱِت َفَقاَل لَُهُم َمو  ل  ٱأُلُوٌف َحَذَر  َوُهم   ِرِهم  لَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدَي ـ  َّللَّ    ُۚهم  َي

َ لَُذو َفض  ٱإِنَّ  ـ  لنَّاِس وَ ٱل  َعلَى َّللَّ ُرونَ ڪُلنَّاِس ََل َيش  ٱَثَر ڪ  ِكنَّ أَ لَ  

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-

ribu [jumlahnya] karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", kemudian Allah 

menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia 

tidak bersyukur.  

Dinukilkan dari Ibnu ‘Abbas rodhiAllahu ‘anhuma dalam Tafsir Ibnu Katsir secara makna bahwasanya jumlah mereka 

itu adalah 4 ribu atau 8 ribu orang yang keluar dari negeri nya karena takut mati disebabkan wabah tho’un yang 

menimpa negeri mereka. Mereka pun mengatakan : “Kami akan pergi ke daerah yang tidak ada kematian di sana.” 

Maka Allah pun mematikan mereka semuanya, kemudian lewatlah salah seorang nabi dan berdo’a kepada Allah agar 

orang-orang tersebut dihidupkan kembali, maka Allah pun menghidupkan mereka kembali. 

Dari faedah ini, maka hendaknya seluruh Muslimin memiliki sikap tawakkal secara penuh kepada Allah Ta’ala semata. 

Dan tidaklah tawakkal itu meniadakan adanya usaha. Sehingga, dengan sikap tawakkal yang benar akan 

memunculkan sikap optimis, berani, dan tidak putus asa terhadap apa yang menimpa atau mengancam dirinya. 

Hadits hasan riwayat At Tirmidzi rohimahullah yang dinukilkan oleh Al Imam An Nawawi rohimahullah dalam Kitab 

Arba’un Nawawi pada hadits ke-19 dari shohabat Ibnu ‘Abbas rodhiAllahu ‘anhuma bahwasanya Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

َ َتِجْدهُ ُتَجاَهَك إَِذا َسأَْلَت َفاْسأَ  َ َيْحَفْظَك اْحَفْظ َّللاَّ َ َيا ُغََلُم إِنِّي أَُعلُِّمَك َكلَِمات  اْحَفْظ َّللاَّ َوإَِذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباَّللَِّ ْل َّللاَّ  

  ُ َة لَْو اْجَتَمَعْت َعلَى أَْن َيْنَفُعوَك بَِشْيء  لَْم َيْنَفُعوَك إَِلَّ ِبَشْيء  َقْد َكَتَبُه َّللاَّ   لََك َواْعلَْم أَنَّ اْْلُمَّ

وَك إَِلَّ بَِشيْ  وَك ِبَشْيء  لَْم َيُضرُّ ُ َعلَْيكَ َولَْو اْجَتَمُعوا َعلَى أَْن َيُضرُّ ء  َقْد َكَتَبُه َّللاَّ  

ُحفُ   ُرِفَعْت اْْلَْقََلُم َوَجفَّْت الصُّ  

“Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat : Jagalah (syari’at-syari’at) Allah 

niscaya Dia akan menjagamu, jagalah (syari’at-syari’at) Allah niscaya kau akan menemui pertolongan-Nya 

berada di hadapanmu. Bila engkau memohon maka mohonlah kepada Allah, dan bila engkau meminta 

pertolongan maka mintalah kepada Allah.  

Ketahuilah sesungguhnya seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberimu manfaat, niscaya mereka 

tidak akan bisa memberi manfaat apa pun kepadamu selain yang telah ditaqdirkan Allah untukmu.  

Dan seandainya mereka bersatu untuk membahayakanmu, niscaya mereka tidak akan bisa 

membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah ditakdirkan Allah atasmu.  

Pena-pena (penulis taqdir) telah diangkat dan lembaran-lembaran (tempat menulis takdir) telah kering.”  

Demikianlah beberapa faedah hadits yang bisa disampaikan.  

Semoga bermanfaat bagi kita bersama. 

Wallahul Muwaffiq. 

مَْ للاهَ بَاَركََ  فِْيكه  


