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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-38 dan ke-39 

 

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-38 dan ke-39. 

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

nomor 37 dan 38  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-38 : 

Dan diriwayatkan dari Abu Sa’id Al Khudri dan Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhuma, dari Nabi shollallahu ‘alaihi wa 

sallam Beliau bersabda : “Tidaklah seorang Muslim itu tertimpa kelelahan, penyakit, rasa duka, kesedihan, rasa sakit, 

gundah gulana, sampai pada sebuah duri yang menusuknya melainkan Allah jadikan hal tersebut sebagai penebus 

kesalahan dirinya.” 

Al washobu maksudnya adalah penyakit. 

[muttafaqun ‘alaih_yakni diriwayatkan oleh Al Bukhori dan Muslim rohimahumallah dalam Shohih keduanya] 

Catatan kaki : 

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

Bab Tentang Sakit Sebagai Kaffaroh, nomor hadits 5641. Dan dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rohimahullah dalam 

Shohih nya pada Kitab Tentang Kebajikan dan Silaturohim, pada Bab Tentang Balasan Bagi Seorang Mu’min Yang 

Tertimpa Sakit, nomor hadits 2573. 

Hadits ke-39 : 

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : Aku masuk menemui Nabi shollallahu ‘alaihi wa 

sallam dan Beliau dalam keadaan terserang demam yang tinggi. Maka aku berkata : “Wahai Rosulullah, 

sesungguhnya engkau terserang demam yang sangat tinggi.” Beliau menjawab : “Benar sekali. Sesungguhnya aku 

terserang demam yang kadarnya seperti demam yang dirasakan oleh 2 orang dari kalangan kalian.”  

Aku pun berkata : “Kalau demikian berarti engkau akan mendapatkan 2 ganjaran pahala?” 

Beliau pun menjawab : “Benar sekali, memang seperti itulah ganjarannya. Tidaklah seorang Muslim itu tertimpa rasa 

sakit berupa tertusuk duri ataupun yang lebih besar dari itu melainkan Allah jadikan sebagai penebus kejelekan-

kejelekannya, dan dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pohonnya.” 

 .al humma ( الحمى  ) Al wa’ku maksudnya adalah demam tinggi. Biasa disebut juga ( الوعك  )      

[muttafaqun ‘alaih_yakni diriwayatkan oleh Al Bukhori dan Muslim rohimahumallah dalam Shohih keduanya] 

Catatan kaki : 

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

Bab Manusia Yang Paling Berat Ujiannya Adalah Para Nabi, nomor hadits 5648. Dan dikeluarkan oleh Al Imam 

Muslim rohimahullah dalam Shohih nya pada Kitab Tentang Kebajikan dan Adab Sopan Santun, pada Bab Tentang 

Balasan Bagi Seorang Mu’min Yang Tertimpa Sakit, nomor hadits 2571. 

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

Faedah dan Penjelasan Hadits 

1.   Bahwa kondisi seorang Muslim itu senantiasa berada di atas kebaikan bagaimanapun keadaannya 

Dinukilkan pula dari hadits riwayat Muslim nomor 2999 :  
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Dari seorang shohabat yakni Shuhayb ar Rumi rodhiAllahu ‘anhu berkata :  

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sangat menakjubkan perkaranya seorang Mu’min itu. 

Sesungguhnya setiap perkaranya adalah baik. Dan tidaklah hal itu bisa terjadi kecuali hanya pada diri seorang 

Mu’min. Jika ia tertimpa kelapangan maka ia bersyukur dan hal itu adalah baik baginya. Dan jika ia tertimpa 

kesusahan maka ia bersabar dan hal itu adalah baik pula baginya.”  

Inilah dia keadaannya seorang Mu’min itu. Pada setiap keadaannya hal itu bisa menjadi sumber kebaikan dan 

sumber ladang pahala bagi dirinya. Oleh karena itu maka hendaknya setiap kita yang telah Allah berikan nikmat 

sebagai seorang Mu’min harus banyak bersyukur dengan keberuntungan yang besar seperti ini. 

Adapun orang yang selain Mu’min, maka kondisi mereka adalah berkebalikan. Jika mereka tertimpa kelapangan 

maka ia lupa diri dan sombong. Dan jika ia tertimpa kesusahan maka ia kecewa dan marah. Maka hal yang demikian 

justru menjadi sumber dosa bagi diri mereka. 

2.  Janganlah seorang Muslim itu menyangka bahwasanya musibah yang menimpa dirinya itu akan berlalu begitu saja 

dengan sia-sia 

Allah Yang Maha Adil dan Hikmah tentu saja tidak akan mungkin berbuat sesuatu yang sia-sia. Dan justru pada setiap 

ketentuan Allah itu pasti ada hikmah yang sangat besar bagi makhluq-Nya. Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan 

Allah terkait dengan musibah yang menimpa seorang Muslim. 

Jika seorang Muslim tertimpa suatu musibah yang ringan maupun berat, lalu ia bisa bersabar dan mengharapkan 

pahala dari hal tersebut, maka Allah akan jadikan musibah tersebut sebagai penghapus dosa-dosanya dan juga Allah 

berikan ganjaran pahala bagi dirinya. 

Yang perlu diingat di sini adalah dibutuhkannya kesabaran dan ihtisab (mengharapkan pahala) di dalam menghadapi 

musibah yang menimpa dirinya. Dan juga terkhusus dosa-dosa besar, maka harus dibarengi dengan taubat kepada 

Allah jika ingin dosa besar tersebut dihapuskan. Adapun jika dosa tersebut terkait dengan hal orang lain, maka juga 

ada diperlukan keridhoan dari orang yang dilanggar hak nya tersebut.  

3.   Bahwa jalan-jalan kebaikan yang sesuai tuntunan Islam itu sangat banyak, sehingga kita tidak butuh terhadap tata 

cara ibadah baru yang tidak ada tuntunannya. 

Dari 2 hadits di atas dapat kita lihat bahwa di dalam tuntunan Islam yang benar, Allah Ta’ala telah menjadikan sekian 

banyak jalan-jalan kebaikan bagi manusia. Salah satunya adalah bersabar ketika tertimpa musibah, baik itu berupa 

musibah yang ringan maupun yang berat. 

Kita semua tentunya telah memahami bahwasanya yang namanya manusia hidup itu ya pasti akan merasakan yang 

namanya rasa lelah, sedih, gundah gulana, sakit, dan semisalnya. Akan tetapi, dari hal-hal yang mungkin kita anggap 

sepele atau hal yang biasa terjadi, justru bisa menjadi ladang kebaikan bagi diri kita jika memang kita bisa 

menghadapinya dengan tuntunan yang benar, yakni bersabar dan berihtisab (mengharapkan pahala). 

Mulai dari seorang Muslim itu membuka mata nya tatkala bangun tidur sampai ia kembali memejamkan mata nya 

untuk tidur kembali, maka sungguh Allah Ta’ala dan Rosul-Nya shollallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan 

tuntunan yang jelas terkait tentang jalan-jalan kebaikan bagi umat Islam jika saja ia mau mempelajarinya. 

Dan saking banyaknya jalan-jalan kebaikan yang sesuai tuntunan syar’i, maka sungguh tidak akan ada seorang pun 

yang sanggup melakukan seluruh jalan-jalan kebaikan yang ada dalam tuntunan Islam tersebut meskipun orang 

tersebut memiliki semangat beramal yang tinggi, kekuatan fisik yang kuat, ilmu agama yang luas, atau semisalnya.  

Jika kita telah memahami bahwasanya jalan-jalan kebaikan yang sesuai tuntunan Islam itu sangat banyak, maka 

untuk apa lagi kita membuat-buat tuntunan tata cara ibadah yang tidak ada dasar tuntunan syar’i nya ???  



4 
 

Semoga hal ini bisa membuka mata bagi sebagian kaum yang senang membuat-buat tata cara ibadah baru yang tidak 

ada dasar tuntunannya dari syari’at Islam yang sempurna ini agar mereka mau kembali kepada tuntunan yang benar 

sebagaimana yang dituntunkan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. 

4.  Bahwa ujian bagi para nabi dan rosul ‘alaihimussalam lebih berat ketimbang manusia selain mereka 

Hal ini sebagaimana rasa sakit berupa demam tinggi yang dirasakan oleh Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi wa 

sallam sebagaimana hadits di atas. Juga di dalam hadits lain disebutkan (Silsilah Ash Shohihah 143) :  

ُجُل َعل   اِس َبالًَء ْاألَنِْبَياُء ُثمَّ ْاألَْمَثُل َفاأْلَْمَثُل ُيْبَتلَى الرَّ ى َحًسِب ) َوِفي ِرَواَيٍة َقْدِر ( ِدْيُنُه َفإِْن َكاَن ِدْيُنُه َصلًَبا ِاْشَتدَّ َبالَُؤهُ أََشدُّ النَّ

َيْتُرَكُه َيْمِشْي َعلَى ْاألَْرِض َما َعلَْيِه َخِطْيَئةُ  ى َحَسِب ِدْيُنِه َفَما َيْبَرُح ْالَبالَُء بِاْلَعْبِد َحتى  ِنِه ِرَقٌة اُْبُتلُِي َعل  َوإِْن َكاَن ِفي ِديْ   . 

  

“Manusia yang paling dashyat cobaannya adalah para nabi kemudian orang-orang yang serupa lalu orang-orang 

yang serupa. Seseorang itu diuji menurut ukuran (dalam suatu riwayat ‘kadar’) agamanya. Jika agamanya kuat, 

maka cobaannya pun dashyat. Dan jika agamanya lemah, maka ia diuji menurut agamanya. Maka cobaan akan 

selalu menimpa seseorang sehingga ia berjalan di muka bumi dengan tanpa memiliki kesalahan lagi.” 

      Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/64), Ibnu Majah (4023), Ad-Darimi (2/320), Ath-Thahawi (3/21), Ibnu 

Hibban (699), Al-Hakim (1/40, 41), Imam Ahmad (1/171, 172, 180, 185) dan Adh-Dhiya dalam Al-Mukhtarah (1/349)           

At-Tirmidzi menilai: “Hadits ini hasan shahih.” 

http://alquran-sunnah.com/kitab/Shahihah/MANUSIA%20YANG%20PALING%20BESAR%20UJIANNYA.htm 

5.   Terdapat faedah tentang luasnya ampunan dan rohmat Allah Ta’ala kepada hamba-Nya 

Faedah ini didapat dari perbuatan Allah Ta’ala terhadap musibah yang menimpa hamba-Nya berupa ganjaran pahala 

dan ampunan jika hamba tersebut bersabar dan berihtisab. 

Maka dari sini, hendaknya kita semua jangan pernah putus asa terhadap ampunan dan rohmat Allah meskipun dosa-

dosa kita sangat banyak. Selama hayat masih dikandung badan, maka kesempatan bertaubat memohon ampunan 

dan rohmat Allah Ta’ala selalu terbuka lebar bagi hamba-hamba Nya. 

Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-39 Az Zumar ayat 53 : 

ِ    قُْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى   ْحَمِة َّللاَّ ُنوَب َجِميًعا   أَنفُِسِهْم ََل َتْقَنُطوا ِمن رَّ َ َيْغِفُر الذُّ ُه ُهَو الْ  إِنَّ َّللاَّ ِحيمُ إِنَّ َغفُوُر الرَّ  

Katakanlah: “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian 

berputus asa dari rohmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya (yakni dengan taubat). 

Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 

6. Bahwa kondisi manusia itu tidak ada satu pun yang merasakan senang terus menerus atau susah terus menerus 

Inilah kondisi manusia dengan ketetapan Allah Yang Maha Hikmah. Setiap manusia pasti akan merasakan senang dan 

susah silih berganti sesuai ketentuan Allah. Hal ini adalah dalam rangka ujian bagi setiap manusia mana di antara 

mereka yang benar keimannya dan mana yang dusta. Surat ke-29 Al ‘Ankabut ayat 1-3 : 

م  ال    

اُس أَن ُيت  ٱأََحِسَب   ا َوُهم  ْا أَن َيقُولُو  َرُكو  لنَّ َتُنونَ ََل ُيف   ْا َءاَمنَّ  

ُ ٱلََمنَّ َفلََيع    ۖلِِهم  لَِّذيَن ِمن َقب  ٱَفَتنَّا  َولََقد   ـ  ل  ٱلََمنَّ لَِّذيَن َصَدقُوْا َولََيع  ٱَّللَّ ِذِبينَ َك   

 

http://alquran-sunnah.com/kitab/Shahihah/MANUSIA%20YANG%20PALING%20BESAR%20UJIANNYA.htm
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Alif Lam Mim. (1) Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja untuk 

mengatakan “kami telah beriman” dalam kondisi mereka tidak diuji ? (2) Dan sungguh-sungguh Kami telah 

menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui mana orang-orang yang benar keimanannya dan 

mana orang-orang yang dusta.(3) 

Demikianlah beberapa faedah hadits yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. 

Wallahul Muwaffiq. 

ِفْيُكمْ  َّللاُ  َباَركَ    


