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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-42 

 

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-42. 

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

nomor 41  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-42 : 

Dan diriwayatkan dari Abi ‘Abdillah yakni Khobbab bin Al Arott rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : Kami dahulu pernah 

mengadukan siksaan yang menimpa kami kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan Beliau 

shollallahu ‘alaihi wa sallam sedang berbantalkan mantel miliknya di bawah naungan bayangan Ka’bah. Maka kami 

berkata kepada Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam : “Tidakkah engkau memintakan pertolongan Allah untuk kami ? 

Tidakkah engkau mendo’akan kami ?”  

Maka Beliau pun menjawab : “Sungguh, telah ada seorang pria di masa sebelum kalian yang dibuatkan galian 

kemudian tubuhnya dimasukkan ke dalam tanah tersebut. Kemudian didatangkan untuknya sebuah gergaji yang 

diletakkan di atas kepalanya lalu ia digergaji hingga tubuhnya terbelah dua, lalu disisirkan dengan sisir besi yang 
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membuat bagian daging terkelupas dari tulangnya. Akan tetapi hal yang demikian itu tidaklah membuat orang 

tersebut berpaling dari agamanya. Demi Allah, sungguh-sungguh Allah akan menyempurnakan agama Islam ini 

sampai-sampai seseorang akan berjalan dari Shon’a ke Hadromaut dalam kondisi tidak ada yang ia takuti (seperti 

perampok, binatang buas, dan semisalnya) kecuali hanya Allah. Bahkan tidak pula ia mengkhawatirkan serigala 

terhadap domba miliknya. Akan tetapi kalian ini tergesa-gesa (mengharapkan pertolongan Allah).” 

Diriwayatkan oleh Al Bukhori di dalam Shohih nya. 

Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafazh : “Dan Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam berbantalkan 

dengan jubah miliknya, sedangkan kami sedang mendapatkan siksaan keras dari kaum kafir Quroisy.” 

Catatan kaki : 

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

(Kedudukan), pada Bab Tentang Tanda-Tanda Nubuwwah di Dalam Islam, nomor hadits 3612.  

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

Sekilas Tentang Biografi Khobbab bin Al Arott rodhiAllahu ‘anhu (wafat tahun 37 H di kota Kufah) 

- Seorang shohabat yang masuk Islam di masa-masa awal, mantan budak, berprofesi sebagai pandai besi 

pembuat pedang yang diakui kualitasnya hingga banyak pemuka kafir Quroisy saat itu yang memesan pedang 

kepadanya. 

- Beliau rodhiAllahu ‘anhu mengikuti semua peperangan bersama Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. 

- Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyaksikan langsung siksaan dari kafir Quroisy kepada 

Khobbab, namun dikarenakan saat itu umat Islam masih minoritas dan belum memiliki kekuatan, maka 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam menyemangati umat Islam saat itu untuk tetap bersabar sambil tetap 

memohon pertolongan Allah Ta’ala. Hal ini sebagaimana tercantum dalam lafazh hadits di atas. 

- Dinukilkan secara makna tentang kisah masuk Islam nya Khobbab rodhiAllahu ‘anhu : 

Suatu hari datang beberapa orang kafir Quroisy yang sangat membenci Islam ingin mengambil pesanan pedang 

mereka. Namun saat itu Khobbab tidak berada di rumahnya sehingga ditunggulah beberapa saat. Kemudian 

datanglah Khobbab yang saat itu baru tiba dari rumah Arqom yang merupakan tempat dakwah awal Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam. Saking gembiranya Khobbab mendengarkan dakwah Islam dan kagum dengan 

akhlaq Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam yang kemudian ia memutuskan masuk Islam, secara tidak sadar ia 

menceritakan apa yang dialaminya tersebut kepada orang-orang Quroisy yang akan mengambil pesanan pedang 

mereka tersebut. Maka mendengar apa yang diceritakan oleh Khobbab tersebut, mereka pun menyiksa 

Khobbab hingga pingsan. Ketika sadar, Khobbab kaget melihat kondisi dirinya yang banyak luka dan darah. Lalu 

temannya memberitahukan bahwasanya orang-orang Quroisy tersebut telah menyiksa dirinya dengan 

menjadikan besi membara sebagai tiang pengikat tangan/kaki/tubuhnya. Namun ujian keimanan yang menimpa 

Khobbab tersebut ternyata tidak sedikitpun menggoyahkan keimanannya. Semoga Allah meridhoinya. 

Faidah dan Penjelasan Hadits 

1. Bahwa setiap orang yang mengaku dirinya beriman maka pasti akan diuji 

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Khobbab dan para shohabat lainnya seperti Bilal, keluarga Yasir, dan lainnya 

rodhiAllahu ‘anhum yang mendapatkan siksaan keras dari orang kafir Quroisy ketika itu. Sebagiannya ada yang dibunuh, 

sebagiannya ada yang dipanggang di terik matahari padang pasir, sebagiannya ada yang ditindih dengan batu besar, dan 

sebagainya. Akan tetapi, ternyata siksaan itu semua tidak sedikitpun menggoyahkan keimanan mereka. 
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Allah Ta’ala berfirman : 

اَۡيأۡ ل ۡٱُخلُوْاۡأَنَۡتدۡ ُۡتمۡ َحِسبۡ ۡأَمۡ  َةَۡولَمَّ َثُلَۡجنَّ ۡٱتُِكمۡمَّ تۡ ۡۡۖلُِكمْاِۡمنَۡقبۡ لَِّذيَنَۡخلَو  سَّ ا ۡٱُءۡوََۡسا َۡبأۡ ل ۡٱُہُمۡمَّ رَّ ُسوُلۡوَۡٱَيقُوَلِۡۡزلُوْاَۡحتَّىۡ ُءَۡوُزلۡ لضَّ لَِّذيَنۡٱلرَّ

ِۡٱُرَۡنصۡ َۡمَتىۡ ۡۥَءاَمُنوْاَۡمَعُهۡ َِۡقِريب ۡ ٱَرَۡنصۡ ۡإِنَّۡۡأََلۡ ّۡۡۗللَّ ّللَّ  

Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian [cobaan/ujian] 

sebagaimana hal nya (menimpa) orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan 

kesengsaraan, serta digoncangkan [dengan bermacam-macam cobaan] sehingga berkatalah Rosul dan orang-orang 

yang beriman bersamanya : "Kapankah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan 

Allah itu amat dekat. (Surat ke-2 Al Baqoroh ayat 214) 

 ال مۡ 

اْۡ أَن ٱلنَّاسُۡ أََحِسبَۡ َرُكو  اْۡ أَن ُيت  ا َيقُولُو  َتُنونَۡ َلۡ َوُهمۡ  َءاَمنَّ ُيف    

لِِهمۡ  ِمن ٱلَِّذينَۡ اَفَتنَّۡ َولََقدۡ  لََمنَّۡ ۖۖۡ َقب  ُۡ َفلََيع  لََمنَّۡ َصَدقُواْۡ ٱلَِّذينَۡ ٱّللَّ ِذِبينَۡ َولََيع  ـ  َك ٱل    

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

beriman", sedang mereka tidak diberi ujian? (2) Dan sungguh-sungguh Kami telah menguji orang-orang yang sebelum 

mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar [dalam ucapannya] dan sesungguhnya Dia 

mengetahui orang-orang yang dusta [dalam ucapannya]. (3) [Surat ke-29 Al ‘Ankabut ayat 1-3] 

Maka hendaknya kita sebagai seorang yang mengaku dirinya sebagai Mu’min/Mu’minah untuk bersabar 

terhadap ujian-ujian keimanan yang menimpa kita, dan menjadikan hal-hal tersebut sebagai ladang untuk 

mendapatkan pahala dari Allah dengan kesabaran kita tersebut. Janganlah sedikitpun ujian yang menimpa kita 

tersebut membuat kita berpaling dari ajaran Islam yang mulia ini. Contohlah orang-orang yang hidup sebelum 

kita yang mana mereka tetap bersabar di atas agama Allah dalam kondisi ujian yang menimpa mereka jauh 

lebih berat daripada apa yang menimpa kita. 

2. Bahwa ujian keimanan yang menimpa umat sebelum Islam itu adalah jauh lebih berat ketimbang ujian 

keimanan yang menimpa umat Islam 

Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam lafazh hadits di atas bahwasanya umat sebelum Islam itu ujian keimanan 

yang menimpa mereka jauh lebih berat daripada yang menimpa umat Islam. Sehingga hal yang demikian tersebut 

dijadikan sebagai teladan dan penghibur bagi kita umat Islam. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk rohmat Allah 

Ta’ala kepada umat Islam yang dengannya maka kita harus bersyukur akan hal ini, yakni bersyukur dengan hati, lisan, 

dan anggota tubuh kita kepada Allah Ta’ala. 

Selain itu, syariat yang Allah bebankan kepada umat sebelum Islam itu pada umumnya lebih berat daripada syariat yang 

Allah bebankan kepada kita umat Islam. Contohnya : 

a. Puasanya umat sebelum Islam ada yang dimulai sejak terbit fajar sampai hilangnya cahaya merah di ufuk barat 

dan munculnya bintang (yakni sampai hari benar-benar gelap) serta tidak ada makan sahur. Akan tetapi di 

syariat puasanya umat Islam, waktu puasa nya mulai fajar hingga tenggelamnya bulatan matahari di ufuk barat 

(waktu maghrib) dan itu pun kita diberi kemudahan dengan adanya makan sahur. 

b. Salah satu cara bertaubat dari dosa kekufuran pada umat sebelum Islam (lihat Al Baqoroh ayat 54) adalah 

dengan cara dibunuh. Akan tetapi, di dalam syariat Islam jika seseorang terjatuh dalam dosa kekufuran maka 

cukup baginya bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta’ala. 

c. Pada umat sebelum Islam, jika pakaian mereka terkena benda najis maka bagian yang terkena najis tersebut 

harus dibuang atau dipotong. Akan tetapi, di dalam syariat Islam jika pakaian seseorang terkena benda najis 

maka cukup benda najis tersebut dihilangkan dan pakaiannya dicuci/dibersihkan sampai rasa/bau/warna 

najisnya hilang kemudian pakaian tersebut bisa dipakai kembali. 
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d. Pada umat sebelum Islam, seorang wanita haidh tidak boleh makan bersama anggota keluarga mereka yang lain 

dan wanita haidh harus disingkirkan ke tempat Khusus yang terpisah dari orang lain yang suci. Akan tetapi, di 

dalam syariat Islam wanita haidh bisa makan bersama-sama dengan anggota keluarga mereka dan cukup bagi 

wanita haidh tersebut menutup jalan keluarnya darah haidh misalnya dengan pembalut. 

Maka dari beberapa contoh di atas kita menjadi tahu bahwasanya syariat Islam yang mudah ini merupakan nikmat besar 

yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Walhamdulillah. 

ُكمۡ َۡوإِذۡ  َنَۡربُّ ُكمۡ ُۡتمۡ رۡ ڪَنۡشَۡٮ ِۡلََۡۡتأَذَّ َۡعَذاِبىۡلََشِديد ۡ ُۡتمۡ َفرۡ ڪَۡنۡٮ َِۡولَََۡۡۡۖلَِزيَدنَّ إِنَّ  

Dan ingatlah tatkala Robb kalian memaklumatkan : “Jika kalian bersyukur (terhadap nikmat-Ku) maka sungguh-

sungguh akan Aku tambah nikmat bagi kalian. Dan jika kalian kufur (terhadap nikmat-Ku) maka sungguh ‘adzab-Ku 

sangatlah pedih” [Surat ke-14 Ibrohim ayat 7] 

3. Diperbolehkannya bagi seseorang untuk mengadukan permasalahan yang dihadapinya kepada orang lain dalam 

rangka mendapatkan jalan keluar 

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khobbab dan shohabat lainnya rodhiAllahu ‘anhum yang mengadukan 

penyiksaan kafir Quroisy terhadap mereka kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam agar diberi jalan keluar dari 

ujian/cobaan yang menimpa mereka tersebut. Dan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam  pun memberikan jalan keluar 

berupa nasihat untuk tetap sabar dan memberikan berita penghibur berupa kisah yang terjadi pada umat sebelum Islam 

agar hati para shohabat tetap teguh di atas agama Islam. 

Adapun jika mengadukan permasalahan dalam rangka sekedar menggosip atau membongkar ‘aib dirinya sendiri atau 

keluarganya, maka hal ini tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Maka hendaknya hal ini diperhatikan. 

4. Berita dari Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam tentang kondisi aman dan tentram di masa akhir zaman 

kelak 

Dalam hadits di atas Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam memberitakan bahwasanya Allah sungguh akan 

menyempurnakan urusan agama ini bahkan hingga jika ada seseorang yang melakukan perjalanan dari Shon’a ke 

Hadromaut (dua kota di Yaman saat ini) tidaklah ada hal yang ia takuti (baik itu berupa perampok atau binatang buas 

atau semisalnya) kecuali hanya Allah Ta’ala saja. Demikian pula, ia tidaklah mengkhawatirkan serigala terhadap kambing 

miliknya. Sehingga, suasana di masa tersebut benar-benar aman tentram tanpa ada suatu mara bahaya yang ditakuti. 

Masa tersebut akan terjadi nanti di akhir zaman yakni tepatnya di masa Allah Ta’ala menurunkan Nabi ‘Isa ‘alaihissalam 

ke bumi dan menjadi pemimpin umat manusia saat itu. Di dalam Silsilatul Ahadits Ash Shohihah Juz 5 halaman 214 

nomor hadits 2182 karya Asy Syaikh Al Albani rohimahullah dinukilkan : 
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Para nabi itu adalah saudara se-ayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda, dan agama mereka satu. Aku adalah 

manusia yang paling dekat terhadap ‘Isa bin Maryam, karena tidak ada Nabi lagi antara dia dan aku. Dan dia akan 

turun (kembali). Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, 

berkulit putih kemerah-merahan, dia memakai dua helai pakaian, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak 

basah. Dia akan memerangi manusia agar memeluk Islam, mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus 

pajak/jizyah. Di zamannya, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Dan Allah akan membunuh al-

Masih ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan (di tempat 

yang sama) dan (demikian pula) harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main 

dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama empat puluh tahun, kemudian wafat dan kaum 

Muslimin menshalatkannya. - Asy Syaikh Al Albani rohimahullah mengatakan sanad hadits ini shohih sebagaimana yang 

disebutkan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Bari - 

5. Terdapat perintah bagi umat Islam untuk bersabar dalam menghadapi ujian keimanan yang dihadapi dan 

tidak tergesa-gesa dalam menunggu datangnya pertolongan Allah Ta’ala 

Di dalam hadits di atas disebutkan bahwa Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada Khobbab dan 

para shohabat lainnya rodhiAllahu ‘anhum agar tetap sabar dan tidak tergesa-gesa meskipun saat itu mereka sedang 

mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quroisy. 

Maka dari sini hendaknya kita menjadikan mereka sebagai teladan dan penghibur ketika kita mendapatkan ujian 

keimanan terhadap diri-diri kita. Toh kalau kita bandingkan ujian keimanan yang menimpa kita di masa sekarang 

tentunya masih sangat jauh lebih ringan ketimbang yang menimpa para shohabat dahulu. Dan janganlah kita berpaling 

sedikitpun dari agama Allah Ta’ala yakni Islam. 

6. Jika kondisi umat Islam minoritas dan tidak memiliki kekuatan maka wajib bagi mereka untuk bersabar 

terhadap gangguan yang datang dari orang-orang kafir sambil tetap memohon datangnya pertolongan Allah 

dan melakukan sebab-sebab datangnya pertolongan Allah tersebut 

Hal ini sebagaimana yang terjadi di masa-masa awal Islam yang mana saat itu umat Islam sangat minoritas dan belum 

memiliki kekuatan untuk meladeni gangguan kafir Quroisy. Padahal tentunya kita tahu bahwasanya saat itu telah ada 

sosok Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam yang tidak perlu kita ragukan keberanian dan kemustajaban do’anya. Telah 

ada pula sosok ‘Ali bin Abi Tholib yang pemberani, Abu Bakr, ‘Utsman, dan shohabat lainnya rodhiAllahu ‘anhum yang 

mana tidak perlu kita ragukan ketangkasan dan keberanian mereka membela kebenaran. 

Tapi, ternyata apa yang dinasihati oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam adalah hasungan untuk tetap bersabar, 

banyak berdo’a kepada Allah memohon pertolongan-Nya, dan sambil melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan 

pada datangnya pertolongan Allah Ta’ala. Tidak lantas Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan para 

shohabat yang gagah berani saat itu untuk maju berperang demi membela Islam saat itu. Barulah tatkala umat Islam 

telah hijroh ke Madinah, telah tergalang kekuatan di atas satu kalimat Islam, ‘aqidah Islam telah kuat tertanam, saat 

itulah umat Islam dipersilakan untuk maju berperang meladeni gangguan dari kaum kafir Quroisy. 

Hal yang semisal ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita bersama terkait dengan sekian banyak gangguan kaum kafir 

di zaman sekarang terhadap umat Islam di saat kondisi kekuatan umat Islam masih carut marut. Ambil contoh apa yang 

terjadi saat ini di Palestina. Kita tentunya sangat sedih dan marah terhadap apa yang menimpa saudara kita di Palestina. 

Akan tetapi dikarenakan umat Islam saat ini lemah kekuatan fisik dan juga lemah iman, maka yang bisa kita lakukan 

sekarang adalah bersabar, tetap memohon pertolongan Allah, sambil menggalang kekuatan iman dan fisik guna bisa 

meladeni gangguan kaum kafir terhadap umat Islam. Maka hendaknya hal ini menjadi perhatian bagi sebagian kaum 

yang seringkali tergesa-gesa dan tidak sabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Demikianlah beberapa faedah hadits 

yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wallahu A’lam. 

ِفْيُكمْۡ للاُۡ َباَركَۡ   


