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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-43 

 

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-43. 

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

nomor 42  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-43 : 

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : Tatkala dahulu kami berada di Perang Hunain, 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam melebihkan pembagian harta ghonimah Perang Hunain kepada sebagian 

orang. Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam memberikan kepada Al Aqro’ bin Habis sebanyak 100 ekor unta, lalu 

kepada ‘Uyainah bin Hishn seperti itu pula, dan kepada para tokoh/pembesar bangsa ‘Arob (yang baru masuk Islam) 

juga demikian, yakni Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam melebihkan pembagian harta ghonimah kepada mereka 

saat Perang Hunain tersebut. 
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Kemudian seorang lelaki berkata : “Demi Allah, sesungguhnya pembagian harta ghonimah ini bukanlah pembagian 

yang adil dan bukan pula pembagian yang didasari mengharap Wajah Allah.” 

Aku (yakni ‘Abdullah bin Mas’ud) pun berkata : “Demi Allah, sungguh akan aku kabarkan hal ini kepada Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam.” Lalu aku pun kemudian mendatangi Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam dan 

mengabarkan tentang apa yang dikatakan lelaki tadi. 

Maka berubahlah wajah Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam hingga memerah (dikarenakan marahnya), kemudian 

Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam berkata : “Siapa lagi yang bisa adil jika Allah dan Rosul-Nya tidak berbuat adil?” 

Kemudian Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam juga berkata : “Semoga Allah merohmati Musa (‘alaihissalam). 

Sungguh ia telah disakiti oleh kaumnya lebih banyak daripada apa yang aku rasakan ini, namun ia tetap bersabar.” 

Maka aku (‘Abdullah bin Mas’ud) pun berkata setelah itu : “Sungguh, aku tidak akan melaporkan perkataan siapapun 

kepada Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam setelah waktu ini.” 

[Hadits muttafaqun ‘alaih yakni diriwayatkan oleh Al Bukhori dan Muslim rohimahumallah di dalam Shohih 

keduanya] 

Dan perkataan Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam yakni ( ْرفِ   dengan harokat kasroh pada huruf shod, maka ( َكالصِّ

maknanya adalah celupan warna merah. 

Catatan kaki : 

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

Khumus (1/5 dari ghonimah), pada Bab Hal-Hal Yang Diberikan Oleh Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam Kepada Kamu 

Muallafah (Yang Dilembutkan Hatinya) dan Selain Mereka dari Harta Khumus dan Semisalnya, nomor hadits 3150. 

Dan juga dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rohimahullah dalam Shohih nya pada Kitab Tentang Zakat, pada Bab 

Pemberian Kepada Orang-Orang Yang Dilembutkan Hatinya Kepada Islam, nomor hadits 1062. 

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

Faidah dan Penjelasan Hadits 

1. Seorang penguasa berhak untuk menentukan pembagian harta rampasan perang (ghonimah/fa’i) dan juga 

zakat sesuai dengan apa yang menurut pandangan dirinya bisa lebih bermanfaat bagi kemashlahatan umat 

Islam 

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam terkait pembagian harta ghonimah dari 

Perang Hunain sebagaimana hadits di atas. Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam berpandangan untuk melebihkan 

pemberian kepada para tokoh pembesar ‘Arob yang baru masuk Islam dalam rangka melembutkan hati mereka agar 

semakin kokoh di dalam menerima agama Islam. Dan juga jika para tokoh tersebut bisa dilembutkan hatinya dan mau 

menerima Islam dengan baik, maka tentunya hal ini akan diikuti oleh para pengikutnya atau kaummnya hingga pada 

akhirnya akan semakin banyak manusia yang akan masuk Islam. 

Demikian juga pada pembagian harta zakat. Secara syari’at, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat (lihat surat At 

Taubah ayat 60) yakni faqir, miskin, amil zakat, muallaf (orang yang dilembutkan hatinya), memerdekakan budak, orang 

yang terlilit hutang, fi sabilillah, dan musafir yang kehabisan bekal. Maka seorang penguasa berhak untuk menentukan 

apakah harta zakat akan dibagikan secara merata kepada 8 golongan tersebut atau boleh pula diberikan hanya kepada 

sebagian kelompok dari 8 kelompok di atas, sesuai dengan apa yang menurut kebijakannya lebih baik. 

2.  Bahwa salah satu tujuan pembagian harta rampasan perang dan juga zakat adalah dalam rangka 

melembutkan hati manusia agar lebih mengokohkan keislaman mereka 

Hal ini sebagaimana yang disebutkan pada penjelasan faidah nomor 1 di atas. 
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3. Kesabaran dan sikap tawadhu’ (rendah hati) Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam  

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas, yakni Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam meskipun disakiti 

dengan ucapan buruk yang diucapkan oleh pengikutnya tersebut akan tetapi Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam tetap 

bersabar. 

Demikian juga, Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam mendo’akan kebaikan bagi Nabi Musa ‘alahissalam dan juga 

menjadikannya sebagai contoh/teladan dalam kesabaran. Hal ini dilakukan karena sikap tawadhu’ (rendah hati) dari 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam, dalam kondisi Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam adalah spemimpin para nabi 

dan rosul. 

4. Terdapat Celaan Terhadap Sikap Buruk Bani Isroil Pengikut Nabi Musa ‘alaihissalam 

Dalam hadits di atas Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam memberitakan tentang Nabi Musa ‘alaihissalam yang 

disakiti oleh pengikutnya lebih banyak dari apa yang dirasakan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. Makah al ini 

merupakan celaan tentang jeleknya sikap Bani Isroil terhadap nabi mereka sendiri. 

Dan bahkan kisah tentang kejelekan-kejelekan sikap Bani Isroil telah disebutkan di dalam surat Al Baqoroh mulai ayat 

40-123. Di sana disebutkan bagaimana sikap buruk Bani Isroil yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat yang 

sangat banyak, akan tetapi mereka masih saja bersikap lemah dan suka ngeyel terhadap nabi mereka. Dan bahkan, 

sebagian nabi mereka bunuh. Dan sifat buruk tersebut ternyata masih menurun kepada Bani Isroil di zaman sekarang 

yakni dari kalangan orang Yahudi. Kita tentunya sama-sama telah mengetahui tentang sifat buruk dari keumuman orang 

Yahudi tersebut. 

5. Diperbolehkannya melaporkan suatu permasalahan kepada penguasa secara langsung 

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Abdullah bin Mas’ud rodhiAllahu ‘anhu yang melaporkan perkataan lelaki (di 

dalam sebagian riwayat hadits disebutkan namanya adalah Dzul Khuwaisiroh) tersebut kepada Rosulullah shollallahu 

‘alaihi wa sallam yang saat itu adalah juga seorang pemimpin/penguasa.  

Dan hal ini pun juga merupakan adab di dalam menyampaikan sesuatu kepada penguasa atau menasihati penguasa, 

yakni dilakukan secara langsung dan tidak di muka umum di hadapan khalayak orang awwam yang justru malah akan 

menambah runyam suatu masalah. 

Maka dari hal ini, sungguh telah keliru tindakan sebagian orang di zaman sekarang yang tatkala ia hendak 

menyampaikan suatu permasalahan atau menasihati penguasa, ia malah mengumbarnya di khalayak umum sehingga 

permasalahan yang seharusnya bisa segera diselesaikan jika disampaikan secara langsung dan diam-diam, justru 

seringkali menjadi bertambah runyam tatkala orang-orang awwam turut mengetahui hal tersebut. 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

 منِأرادِأنِينصحِلذيِسلطانِفالِيبدهِعالنيةِولكنِيأخذِبيدهِفيخلواِبهِفإنِقبلِمنهِفذاكِوإالِكانِقدِأدىِالذيِعليه

“Barangsiapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkannya terang-terangan. Akan tetapi hendaklah 

ia meraih tangan sang penguasa, lalu menyepi dengannya. Jika nasihat itu diterima, maka itulah yang diinginkan. 

Namun jika tidak, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban (menasihati penguasa).” [HR. Ibnu Abi ‘Ashim dalam 

As-Sunnah dari ‘Iyadh bin Ganm -radhiyallahu’anhu-. Hadits ini di-shahih-kan oleh Asy-Syaikh Al-Albani –rahimahullah- 

dalam Zhilalul Jannah, (no. 1096)] http://nasihatonline.wordpress.com/2010/07/05/tuntunan-islam-dalam-menasihati-

penguasa-sebuah-renungan-bagi-para-pencela-pemerintah/ 

Dari hadits tersebut, bisa diambil hikmah besar yakni jika ternyata ketika dinasihati ternyata sang penguasa tersebut 

marah besar, maka yang akan menjadi korban adalah hanya orang yang menyampaikan nasihat itu saja. Adapun jika 

nasihat disampaikan di khalayak umum, maka jika sang penguasa tersebut marah besar, maka tentunya yang akan 

menjadi korban adalah orang banyak. Dan hal inilah yang telah sering kita saksikan kenyataannya. Wallahul Musta’an. 

http://nasihatonline.wordpress.com/2010/07/05/tuntunan-islam-dalam-menasihati-penguasa-sebuah-renungan-bagi-para-pencela-pemerintah/
http://nasihatonline.wordpress.com/2010/07/05/tuntunan-islam-dalam-menasihati-penguasa-sebuah-renungan-bagi-para-pencela-pemerintah/
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6. Bahwa para nabi dan rosul merupakan orang-orang yang jujur, amanah, adil, dan ikhlash  

Hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam yang artinya : 

“Siapa lagi yang bisa adil jika Allah dan Rosul-Nya tidak berbuat adil?” 

Oleh karena itu, tidak mungkin para nabi dan rosul itu berkhianat di dalam penyampaian risalah dakwah yang Allah 

bebankan kepada mereka. Sehingga, sungguh keliru apa yang menjadi keyakinan sebagian orang syi’ah yang 

mengatakan bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam telah berkhianat tatkala tidak memberikan wasiat 

kekhilafahan kepada ‘Ali bin Abi Tholib rodhiAllahu ‘anhu. Semoga Allah Ta’ala menghancurkan kaum syi’ah. 

7. Adanya penetapan sifat pada Allah yakni bahwasanya Allah memiliki Wajah sesuai dengan kemuliaan-

Nya dan tidak mungkin sama dengan makhluq 

Ketika lelaki tersebut berkata yang artinya : 

“Demi Allah, sesungguhnya pembagian harta ghonimah ini bukanlah pembagian yang adil dan bukan pula pembagian 

yang didasari mengharap Wajah Allah.” 

Maka dari lafazh ini terdapat penetapan bahwasanya Allah Ta’ala memiliki wajah yang sesuai dengan kemuliaan-Nya. 

Juga hal ini disebutkan dalam surat Ar Rohman ayat 27 : 

مِ لَِوِااْل ْكرِ ىَِوْجُهَِربَِّكُِذْوِاْلَجلِ َوَِيْبقِ   

Dan tetap kekal lah Wajah Robb-mu Yang Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan. 

Terkait dengan penetapan nama dan sifat bagi Allah Ta’ala, maka ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui secara 

ringkas : 

a. Tidak boleh menetapkan nama atau sifat tertentu bagi Allah Ta’ala kecuali harus dengan dasar dalil Al Qur’an 

maupun Al Hadits yang shohih. 

b. Cukup bagi kita untuk beriman dengan yakin sesuai makna yang dikandung dalam nama dan sifat Allah saja 

dengan tanpa memperturutkan akal dan perasaan kita. 

c. Belum tentu 2 hal yang memiliki kesamaan nama dan makna itu diharuskan berkonsekuensi adanya kesamaan 

hakikat. Contoh : manusia memiliki wajah dan hewan pun memiliki wajah. Meskipun nama dan makna nya sama 

yakni wajah, akan tetapi tentunya kita telah pahami bersama bahwasanya wajahnya manusia tidaklah sama 

dengan wajahnya hewan. Bahkan, wajah seorang manusia itu tentunya tidak mungkin sama 100% dengan wajah 

manusia yang lain meskipun mereka kembar. Nah, tentunya akan lebih tidak sama lagi antara wajah makhluq 

dengan Wajah Allah Ta’ala. 

d. Ketika kita telah mendapati sebuah nama atau sifat Allah Ta’ala dari Al Qur’an maupun hadits yang shohih, 

maka tidak boleh bagi kita untuk melakukan hal-hal berikut ini : 

- At takyif, yakni mempertanyakan tentang bagaimananya nama dan sifat Allah. 

- At tamtsil, yakni mempermisalkan nama dan sifat Allah dengan makhluq. 

- At ta’thil, yakni menolak seluruh atau sebagian dari nama dan sifat Allah yang telah jelas disebutkan dalam 

dalil Al Qur’an dan Al Hadits yang shohih. 

- At Tahrif atau At Ta’wil, yakni mengubah makna nama dan sifat Allah dari yang semestinya. Misalnya 

mengubah makna Wajah Allah menjadi ridho-Nya Allah atau semisalnya. 

- At Tawaqquf, yakni diam tidak menolak dan tidak pula menerima.  
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Maka, keseluruhan hal yang disebutkan di atas tidak boleh ada pada diri seseorang tatkala mengimani nama dan sifat 

Allah Ta’ala. Hal ini dikarenakan Allah telah berfirman : 

ۡثل ه ۦ لَۡيسَِ يعُِ َوُهوَِ ِۖ  َشۡىء ِ  َكم  م  يرُِ ٱلسَّ ٱۡلَبص   

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat [surat ke-42 Asy Syuro 

ayat 11] 

8. Terdapat kisah tentang cikal bakal kelompok khowarij  

Di dalam hadits di atas terdapat pula kisah tentang cikal bakal nenek moyang kaum khowarij. Kaum khowarij secara 

makna adalah kaum yang keluar dari ketaatan kepada penguasa Muslim. Mereka ini merupakan kelompok sesat yang 

pertama kali muncul bibit-bibit pemikirannya di zaman Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam masih hidup sebagaimana 

kisah hadits di atas. 

Bayangkan, seorang nabi yang paling mulia yakni Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam saja berani dihina dengan 

sebutan tidak adil !!! Sungguh jeleknya perbuatan Dzul Khuwaisiroh tersebut.  

Di dalam hadits riwayat Muslim no.1064 disebutkan kisah lebih lengkapnya bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa 

sallam berkata tentang Dzul Khuwaisiroh ini : 

 

“Sungguh akan muncul dari keturunan orang ini sebuah kaum yang mana mereka membaca Al Qur’an tetapi bacaannya 

tersebut tidaklah melewati kerongkongan mereka (yakni hanya sebatas lisannya saja). Mereka akan membunuh orang-

orang Islam dan justru membiarkan hidup para penyembah berhala. Mereka ini telah keluar dari Islam sebagaimana 

melesatnya anak panah dari busurnya. Jika saja aku menemui kaum tersebut, maka sungguh akan aku bunuh mereka 

sebagaimana dibunuhnya kaum ‘Ad.” 

Maka, secara ringkasnya ciri-ciri kelompok teroris adalah : 

a. Suka menjelek-jelekkan penguasa Muslimin 

b. Suka mengumbar kejelekan penguasa di khalayak umum 

c. Berpenampilan seperti ahli ibadah, hanya saja karena tidak dibimbing oleh pemahaman Islam yang benar maka 

mereka menjadi kaum yang berpemikiran menyimpang 

d. Fitnah atau akibat jelek yang mereka timbulkan biasanya terkait urusan darah atau kehormatan Muslimin. Hal 

ini terbukti dengan munculnya istilah “bom bunuh diri” yang membawa banyak korban dari kaum Muslimin 

sendiri. 

Dari hal ini, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memahami Islam sesuai dengan pemahaman yang dibawa 

oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam dan para shohabatnya rodhiAllahu ‘anhum. Sehingga, kita bisa selamat dari 

pemikiran-pemikiran menyimpang. Oleh karena itu, semoga Allah berikan kepada kita bersama taufiq-Nya untuk mau 

mempelajari Islam secara benar, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atas semua hal tersebut. 

Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wallahu A’lam. 

ف ْيُكمِْ للاُِ َباَركَِ   


