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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-40 

 

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-40. 

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

nomor 39  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-40 : 

Dan diriwayatkan dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

“Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan mengujinya (dengan suatu musibah).” 

[Diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahullah] 

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 5645.  

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

 

 

 



2 
 
Faedah dan Penjelasan Hadits 

1.   Bahwa setiap manusia itu hidup di dunia pasti akan mendapatkan ujian 

Allah Ta’ala berfirman pula : 

 آلمٓٓ

آَوُهۡمََٓلُٓيۡفَتُنونَٓ    أََحِسَبٓٱلنَّاُسٓأَنُٓيۡتَرُكٓوْآأَنَٓيقُولُٓوْآَءاَمنَّ

آٱلَِّذيَنِٓمنَٓقۡبلِِهمۡٓ ُٓٱلَِّذيَنَٓصَدقُوْآَٓۖولََقۡدَٓفَتنَّ ٓٱَّلَّ لََمنَّ ۡۡ ِذِبينََٓٓفلََي ـٰ ٓٱۡلَك لََمنَّ ۡۡ َولََي  

Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan “Kami 

beriman” dan mereka tidak diberi ujian? Dan sungguh-sungguh Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. 

Hal ini agar Allah mengetahui orang-orang yang jujur (dalam ucapannya tersebut) dan orang-orang yang dusta 

(dalam ucapannya tersebut). [Surat ke-29 Al ‘Ankabut ayat 1-3] 

ُكمۡٓ لَِيۡبلَُوُكمۡٓ َوٱۡلَحَيٰوةَٓ ٱۡلَمۡوتَٓ َخلَقَٓ ٱلَِّذى ِزيزُٓ َوُهوَٓ ۚ ٓ َعَمل ٓا أَۡحَسنُٓ أَيُّ َۡ ٱۡلَغفُورُٓ ٱۡل  

(Dia lah Allah) Yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi kalian (agar diketahui) mana di antara 

kalian yang paling baik (ahsan) amalannya. Dan Dia (Allah) Maha Perkasa dan Maha Pengampun. [Surat ke-67 Al 

Mulk ayat 2]  adapun salah satu tafsiran makna “ahsanu ‘amalan” adalah yang paling ikhlash dan paling benar 

sesuai tuntunan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. 

Sehingga yang namanya dunia maka itu adalah darul ibtila’ (negeri tempat ujian) bagi manusia untuk menentukan 

nasib mereka kelak di akhirat. Jika ia lulus dalam ujian di dunia ini, maka ia akan beruntung di akhirat. Dan 

sebaliknya, jika ia tidak lulus dalam ujian di dunia ini, maka ia akan sangat menyesal di akhirat. 

Akan tetapi, ujian itu tidak selamanya berupa musibah atau kesusahan. Bahkan Allah Ta’ala pun menjadikan 

kesenangan sebagai ujian bagi manusia. Sehingga, dapat diketahui mana orang-orang yang bersabar tatkala diuji 

dengan kesusahan, dan mana orang-orang yang bersyukur tatkala diuji dengan kesenangan. Allah Ta’ala berfirman : 

رٓ  َوَنۡبلُوُكم ۚ ٓ ٱۡلَمۡوتِٓ َذآٮ َِقةُٓ َنۡفس آ ُكلُّٓ ٓ َوٱۡلَخۡيرِٓ ِبٱلشَّ
ونَٓ َوإِلَۡيَنا ۚۖٓ ِفۡتَنة ا ُۡ ُتۡرَج  

Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Dan Kami akan uji kalian dengan keburukan (kesusahan) dan 

kebaikan (kesenangan) sebagai cobaan, dan hanya kepada Kami lah kalian akan kembali. [Surat ke-21 Al Anbiya’ 

ayat 35]  

2. Bahwa musibah yang menimpa manusia itu bisa jadi sebagai salah satu bentuk ujian dari Allah Ta’ala kepada 

hamba-Nya yang dengannya manusia itu bisa memperoleh kebaikan atau sebaliknya 

Bisa jadi tatkala seseorang tertimpa suatu musibah (besar ataupun kecil), maka hal itu merupakan ujian dari Allah 

Ta’ala dalam rangka menguji kesabaran orang tersebut. Jika ia bersabar, maka Allah Ta’ala akan memberikan 

kebaikan berupa pahala yang besar dan mengampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana pada lafazh hadits di atas 

tersebut. 

Dan bisa jadi pula, tatkala seseorang tertimpa suatu musibah (besar ataupun kecil), maka hal itu merupakan 

‘adzab/balasan dari Allah Ta’ala akibat dari perbuatan dosa yang ia kerjakan. Jika ia bisa mengintropeksi dirinya, 

maka tentunya hal ini pun akan berakibat baik pula yakni ia bisa segera bertaubat kepada Allah Ta’ala. 

َبڪُم َوَمآٓ ـٰ ِصيَبة ٓا م ن أََص فُوآْ أَۡيِديُكمۡٓ َكَسَبتۡٓ َفِبَما مُّ ۡۡ َكِثير ٓا َعن َوَي  

Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan tangan-tangan 

kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar (kesalahan-kesalahan kalian). [Surat ke-42 Asy Syuuroo ayat 30] 



3 
 

Sehingga sebagai seorang Muslim, tatkala musibah menimpa diri kita maka kita berada di antara 2 keadaan tersebut 

yakni kita jadikan musibah yang menimpa tersebut sebagai ujian kesabaran kita yang mana dengannya kita 

mendapatkan kebaikan berupa pahala dan ampunan Allah Ta’ala, dan juga kita mengkhawatirkan musibah yang 

menimpa tersebut sebagai ‘adzab sehingga hal tersebut sebagai bahan intropeksi diri kita jangan-jangan kita telah 

berbuat dosa atau maksiat yang pada akhirnya kita bisa bersegera taubat kepada Allah Ta’ala. 

Adapun secara umum, maka suatu musibah bisa sebagai ujian jika ia menimpa kepada seorang hamba yang sholih, 

dan suatu musibah bisa pula sebagai ‘adzab jika ia menimpa kepada hamba yang bermaksiat kepada Allah. 

3. Bahwa seseorang yang terbebas dari musibah belum tentu merupakan patokan sebagai tanda kebaikan dirinya di 

sisi Allah Ta’ala 

Sebagian kaum Muslimin ada yang tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada pada orang-orang kafir 

ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta’ala. Padahal, belum tentu hal itu merupakan tanda kebaikan 

mereka di sisi Allah Ta’ala, dan bahkan bisa jadi sebaliknya.  

Juga sebagian kaum Muslimin ada yang tertipu dengan musibah-musibah atau kesusahan-kesusahan yang ada pada 

orang-orang yang taat kepada Allah Ta’ala. Padahal, belum tentu pula segala musibah atau kesusahan tersebut 

merupakan tanda keburukan mereka di sisi Allah Ta’ala, dan bahkan bisa jadi sebaliknya. 

Sehingga, dari 2 keadaan tersebut janganlah kita tertipu dengan kesenangan dunia yang ada pada orang-orang kafir 

dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta’ala. Karena, jika saja benar anggapan bahwa kenikmatan dunia itu 

merupakan patokan kebaikan kedudukan seseorang, maka sungguh Fir’aun berarti merupakan orang yang paling 

baik kedudukannya. Akan tetapi, ternyata justru Fir’aun merupakan orang yang terlaknat. 

Allah Ta’ala berfirman : 

َما أََيۡحَسُبونَٓ ُهم أَنَّ ال ٓا ِمن ِبِهۦ ُنِمدُّ َوَبِنينَٓ مَّ  

ُرونَٓ َلَّٓ َبل ۚ ٓ ٱۡلَخۡيَرٲتِٓ ِفى لَُهمۡٓ ُنَساِرعُٓ  ُۡ َيۡش  

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu [berarti bahwa], (55) 

Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. (56)      

[Surat ke-23 Al Mu’minun ayat 55-56] 

ٓإَِذآَفِرُحوْآِبَمآٓأُوُتٓوْآأَٓ ٰىٓ َٓحتَّ َٓشۡىء  ُروْآِبِهۦَٓفَتۡحَنآَعلَۡيِهۡمٓأَۡبَوٲَبُٓڪل  آَنُسوْآَمآُذڪ  ُهمَٓبغَۡٓفلَمَّ ـٰ ۡبلُِسونََٓخۡذَن َٓفإَِذآُهمٓمُّ
َتة ا  

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua 

pintu-pintu kesenangan (dunia) untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah 

diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itulah mereka terdiam berputus 

asa. [Surat ke-6 Al An’am ayat 44] 

ا نُٓ َفأَمَّ ـٰ َمهُٓ ۥ َفأَۡكَرَمهُٓ ۥ َربُّهُٓ ٱۡبَتلَٰٮهُٓ َما إَِذا ٱۡۡلِنَس َّۡ أَۡكَرَمنِٓ َرب ىٓٓ َفَيقُولُٓ ۥ َوَن  

آٓ َننِٓ َرب ىٓٓ َفَيقُولُٓ ۥ ِرۡزَقهُٓ َعلَۡيهِٓ َفَقَدرَٓ لَٰٮهُٓٱۡبتَٓ َما إَِذا َوأَمَّ ـٰ أََه   

Adapun manusia apabila Robb-nya menguji dirinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia 

berkata: "Robb-ku telah memuliakanku". (15) Adapun bila Robb-nya mengujinya lalu membatasi rizqinya maka dia 

berkata: "Robb-ku telah menghinakanku". (16)  [Surat ke-89 ayat 15-16] 
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ِبٓ)َٓوِفيِٓرَواَية ٓقَٓ ُجُلَٓعٰلىَٓحس  ْٓاألَْمَثُلَٓفاأْلَْمَثُلُٓيْبَتلَىٓالرَّ ْٓاألَنِْبَياُءُٓثمَّ اِسَٓبلَء  ٓالنَّ َٓبلَُؤهُْٓدِرٓ(ِٓدْيُنُهَٓفإِْنَٓكاَنِٓدْينُٓأََشدُّ آِاْشَتدَّ ُهَٓصلَب 

ْبِدَٓحتٰىَٓيْتُرَكُهَٓيمْٓ َۡ ِشْيَٓعلَىْٓاألَْرِضَٓمآَعلَْيِهَٓخِطْيَئةَُٓوإِْنَٓكاَنِٓفيِٓدْيِنِهِٓرَقٌةٓاُْبُتلُِيَٓعٰلىَٓحَسِبِٓدْيُنِهَٓفَمآَيْبَرُحْٓالَبلَُءٓبِاْل  . 

 “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 

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

dengan sia-sia 

Allah Yang Maha Adil dan Maha 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, atau bisa pula sebagai pengingat bagi dirinya agar bersegera taubat kepada 

Allah Ta’ala dari dosa-dosa yang ia perbuat. 

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.  

5.   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 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 musibah yang besar maupun yang kecil seperti kehilangan harta, keluarga, jabatan, rasa lelah, sedih, 

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

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

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. 

6.   Terdapat faedah tentang luasnya rohmat Allah Ta’ala kepada hamba-Nya 

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

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 : 

ََٓيْغِفُرٓالذُّٓ َّٓللاَّ إِنَّ  ِٓٓ ْحَمِةَّٓللاَّ ِحيمُُٓنوَبٓقُْلَٓيآِعَباِدَيٓالَِّذيَنٓأَْسَرفُوآَعلَٰىٓأَنفُِسِهْمََٓلَٓتْقَنُطوآِمنٓرَّ ُهُٓهَوٓاْلَغفُوُرٓالرَّ آ ٓإِنَّ  ۡ َجِمي  

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 

Demikianlah beberapa faedah hadits yang bisa disampaikan. Beberapa faidah di atas hampir sama dengan faidah pada 

pembahasan hadits ke-38 dan 39 sebelumnya. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. 

Wallahu A’lam. 

ِفْيُكمْٓ َّللآُ َباَركَٓ   


