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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-44 

 

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-44. 

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

nomor 43  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-44 : 

Dan diriwayatkan dari Anas (yakni Anas bin Malik) rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda : “Jika Allah menghendaki kebaikan untuk hamba-Nya, maka akan Allah segerakan bagi hamba 

tersebut balasan akan perbuatan dosanya di dunia. Dan jika Allah menghendaki kejelekan bagi hamba-Nya, maka 

akan Allah tahan balasan akan perbuatan dosa nya di dunia sehingga kelak akan Allah sempurnakan balasannya 

tersebut di hari kiamat.” 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pula : “Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung pada 

besarnya musibah yang menimpa. Dan sesungguhnya jika Allah Ta’ala mencintai suatu kaum , maka Allah akan 

menguji kaum tersebut. Barangsiapa yang ridho maka baginya keridho’an Allah, dan barangsiapa yang murka maka 

baginya kemurkaan Allah.” 

Diriwayatkan oleh At Tirmidzi rohimahullah, dan Beliau mengatakan hadits ini hasan. 
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Catatan kaki nomor 1 : 

Diriwayatkan oleh At Tirmidzi rohimahullah dalam Sunan nya pada kitab Az Zuhud bab Hal-Hal Tentang Kesabaran 

Tatkala Tertimpa Suatu Ujian nomor 2396. Dan Beliau berkata hadits ini hasan ghorib. 

Hadits ini pun terdapat dalam kitab Shohihul Jami’ nomor 308. 

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

Faidah dan Penjelasan Hadits 

1.  Bahwasanya Allah Ta’ala berbuat sekehendak-Nya sesuai dengan Keadilan dan Hikmah Nya 

Yakni bahwasanya Allah Ta’ala menimpakan musibah kepada seseorang atau sebaliknya, maka semua itu adalah 

sekehendak Allah Ta’ala sesuai dengan keadilan dan hikmah-Nya yang agung. Dan Allah Ta’ala tidaklah akan ditanya 

tentang perbuatan-Nya, akan tetapi justru makhluq lah yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. 

Allah Ta’ala berfirman : 

ال    لَِّما يُِريدُ  إِنَّ َربََّك فَعَّ   

Sesungguhnya Robb-mu berbuat sesuai kehendak-Nya [surat ke-11 Hud ayat 107] 

َ يَف  ٱإِنَّ  ءُ َعُل َما يََشا  َّللَّ   

Sesungguhnya Allah berbuat apa-apa yang dikehendaki-Nya [surat ke-22 Al Hajj ayat 18] 

ا يَف  ـ َ ََل يُس   لُونَ ـ َ يُس   َعُل َوهُم  ُل َعمَّ   

Allah tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, justru mereka lah yang akan ditanya [surat ke-21 Al Anbiya’ 

ayat 23] 

Jika demikian, maka sebagai seorang manusia kita hendaknya menyadari bahwa segala hal yang menimpa diri kita 

adalah atas kehendak Allah Yang Maha Adil dan Maha Hikmah. Tidaklah boleh bagi kita untuk bertanya-tanya mengapa 

Allah berbuat demikia dan demikian? Kita sebagai manusia diberi kehendak oleh Allah Ta’ala untuk memilih berbuat 

demikian ataukah demikian. Akan tetapi semua kehendak manusia maka itu berada di bawah kehendak Allah Ta’ala. 

Dari faidah ini, salah satu hikmah besarnya adalah kita sebagai manusia tidak akan sombong dan besar kepala dengan 

kebaikan-kebaikan yang kita miliki seperti misalnya mengatakan : “Aku bisa sukses seperti ini adalah karena kepintaran 

dan keuletan diriku.” Atau ucapan semisal. 

Dan juga kita sebagai manusia tidak akan mudah bersedih dengan musibah yang menimpa kita dikarenakan kita telah 

mengetahui bahwasanya itu semua atas kehendak Allah Ta’ala sesuai keadilan dan hikmah Nya yang agung. 

2. Bahwasanya hamba Allah yang tertimpa musibah/balasan di dunia atas perbuatan dosanya, maka itu adalah 

salah satu tanda kebaikan yang Allah kehendaki baginya, demikian pula sebaliknya 

Jika seorang hamba berbuat suatu dosa lalu langsung dibalas oleh Allah di dunia, maka bisa jadi hal tersebut merupakan 

pertanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi diri hamba tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika seorang hamba 

berbuat suatu dosa tetapi ternyata hamba tersebut tetap aman-aman saja dan bahkan semakin bergelimang dengan 

kenikmatan-kenikmatan duniawi, maka bisa jadi hal tersebut justru merupakan pertanda keburukan yang Allah 

kehendaki bagi diri hamba tersebut yang pada akhirnya hal tersebut hanyalah berupa istidroj (pengulur-uluran waktu) 

yang Allah berikan kepada hamba tersebut yang mana pada akhirnya akan Allah balas dengan ‘adzab yang pedih di hari 

kiamat kelak. Dan tentunya kita semua telah mengetahui bahwasanya ‘adzab akhirat itu jauh lebih pedih dibandingkan 

‘adzab di dunia. Na’udzu billahi min dzalik. 
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Dari faidah ini, maka seorang hamba yang baik tentunya akan senantiasa berada dalam kondisi harap-harap cemas 

(yakni antara khouf -rasa takut- dan roja’ -rasa harapan- ), yakni jika hamba tersebut tertimpa sebuah musibah maka ia 

berharap bahwa musibah tersebut adalah sebagai tanda kebaikan yang Allah kehendaki baginya yang mana jika ia 

bersabar atas musibah tersebut maka tentunya balasan pahala dari Allah telah menantinya. Dan pada saat yang 

bersamaan pula hamba tersebut merasa takut/khawatir jika musibah yang menimpanya tersebut adalah dikarenakan 

dosa-dosanya, yang pada akhirnya hal ini akan membuahkan hasil berupa perbuatan taubat yang akan dilakukan oleh si 

hamba tersebut dari dosa-dosanya. 

Allah Ta’ala berfirman : 

ـ   َوَما   ِصيبَة   ڪُ بَ أََص ن مُّ فُوْا َعن َكثِير   َويَع   ِديُكم  أَي   فَبَِما َكَسبَت   م مِّ   

Dan musibah apapun yang menimpa kalian, maka hal tersebut adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian 

sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari perbuatan tersebut. [surat ke-42 Asy Syuro ayat 30] 

3. Bahwasanya keadaan seseorang atau suatu kaum (dari kalangan orang kafir atau pelaku kemaksiatan) yang di 

dunia ini hidup serba bergelimang kenikmatan, maka hal tersebut tidaklah mutlak sebagai pertanda kebaikan bagi 

mereka, dan bahkan bisa jadi justru sebaliknya  

Sebagian umat Islam ada yang tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada orang-orang 

kafir maupun para pelaku kemaksiatan. Mereka ini justru lebih senang untuk membanding-bandingkan keadaan umat 

Islam dengan keadaan orang-orang kafir dan pelaku kemaksiatan tersebut. Sebagian mereka bahkan senang untuk 

memuji orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan hanya dikarenakan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang ada 

pada orang-orang kafir dan pelaku kemaksiatan tersebut. Sebagian ucapan mereka secara makna : “Tuh lihat negara-

negara Eropa! Mereka telah bisa berbuat demikian dan demikian. Adapun umat Islam, sungguh mereka adalah kaum 

yang terbelakang.” 

Padahal segala kenikmatan duniawi yang dirasakan oleh orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan tersebut, justru 

adalah istidroj (pengulur-uluran waktu) yang memang telalh Allah bukakan seluas-luasnya bagi mereka agar mereka 

semakin bergelimang dengan dosa-dosanya, yang mana kelak secara tiba-tiba semua kenikmatan tesebut akan hilang 

dari mereka dan akan berganti dengan ‘adzab yang sangat pedih bagi mereka dikarenakan mereka tidak beriman 

kepada Allah Ta’ala. 

Allah Ta’ala berfirman : 

ا نَُسوْا َما ذُ  ـ  ْا أََخذ  أُوتُو   إَِذا فَِرُحوْا بَِما   ء  َحتَّى   لِّ َشى  ڪُ َب ٲوَ أَب   ِهم  نَا َعلَي  فَتَح   ۦهِ ُروْا بِ ڪِّ فَلَمَّ  هُم بَغ  نَ
ب   تَة   لُِسونَ فَإَِذا هُم مُّ   

Maka tatkala mereka (yakni orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan) telah melupakan peringatan yang 

diberikan kepada mereka, maka Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kenikmatan segala sesuatu. Sehingga jika 

mereka telah bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka tersebut, Kami siksa mereka secara tiba-tiba. 

Maka ketika itulah mereka terdiam berputus asa. [surat ke-6 Al An’am ayat 44] 

ـ  فََذر   ُب بِہَ ن  تَد  َسنَس    َۖحِديثِ ل  ٱَذا نِى َوَمن يَُكذِّ لَُمونَ ُث ََل يَع  َحي   ِرُجهُم مِّ   

Maka serahkanlah (wahai Muhammad) kepada-Ku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini (yakni Al 

Qur’an). Kelak Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur [ke arah kebinasaan] dari arah yang tidak mereka 

ketahui. [surat ke-68 Al Qolam ayat 44] 

Demikian pula sebaliknya, jika ada seseorang atau suatu kaum yang secara lahiriahnya sedikit sekali mendapatkan 

kenikmatan duniawi, maka hal ini tidaklah secara mutlak sebagai pertanda kejelekan bagi mereka. Bahkan bisa jadi hal 

tersebut merupakan kebaikan yang Allah Ta’ala kehendaki bagi mereka. Bukankah banyak pula dari kalangan shohabat 

Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam yang hidup sangat sederhana? Tapi justru dengan kesederhanaan tersebut Allah Ta’ala 

telah ridho terhadap mereka dan mereka pun telah ridho pula kepada Allah Ta’ala.  
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4. Bahwasanya besarnya pahala itu tergantung dengan berat/ringan nya musibah yang menimpa jika seorang 

hamba itu bersabar 

Maka dari sini merupakan hasungan bagi kita bersama untuk senantiasa bersabar dengan segala macam ujian yang Allah 

Ta’ala berikan kepada kita. Jangan sampai justru kita marah/murka terhadap ujian yang Allah Ta’ala timpakan kepada 

kita yang justru hal tersebut akan membuat Allah murka kepada kita. 

Demikian yang bisa disampaikan. 

Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wallahu A’lam. 

مَْ للاهَ َباَركََ  ِفْيكه  


