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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-45 

 

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-45. 

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

nomor 44  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-45 : 

Dan diriwayatkan dari Anas (yakni Anas bin Malik) rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : Dahulu putra yang masih kecil dari 

Abu Tholhah rodhiAllahu ‘anhu sakit keras. Kemudian Abu Tholhah pun keluar rumah (untuk suatu keperluan), dan 

kemudian anak tersebut pun meninggal (yakni tatkala Abu Tholhah masih keluar rumah). 

Maka tatkala Abu Tholhah telah kembali ke rumah, ia pun bertanya kepada istrinya (yakni Ummu Sulaim rodhiAllau 

‘anha) : “Bagaimana keadaan anakku?” Kemudian Ummu Sulaim yang merupakan ibu dari anak tersebut pun 

menjawab : “Ia telah lebih tenang dari sebelumnya.”  

Lalu Ummu Sulaim pun menyiapkan makan malam kemudian mereka pun menyantapnya. Setelah itu Abu Tholhah 

pun melakukan hubungan layaknya seorang suami terhadap istrinya. Setelah selesai hajatnya tersebut, maka Ummu 

Sulaim pun berkata kepada Abu Tholhah : “Kuburkanlah anak kita tersebut.” 

Di pagi harinya Abu Tholhah mendatangi Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengadukan apa yang 

menimpa dirinya semalam. Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam pun bertanya kepada Abu Tholhah : “Apakah 

kalian berdua berhubungan suami istri di malam itu?” Maka Abu Tholhah menjawab : “iya.” Rosulullah shollallahu 

‘alaihi wa sallam pun berdo’a : “Ya Allah, berkahilah mereka berdua.” (dalam riwayat lain : “Ya Allah, berkahilah 

mereka berdua di malam itu.” –ed). 

Beberapa waktu kemudian Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Abu Tholhah pun berkata 

kepadaku (yakni kepada Anas bin Malik) sambil membawakan beberapa butir kurma (yakni tamr/kurma masak yang 

kering) : “Bawalah anak ini kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam!”  

Setelah sampai kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau pun bertanya : “Apakah bersama anak ini ada 

sesuatu?” Lalu Anas menjawab : “Iya benar, beberapa butir kurma.” Kemudian Beliau pun mengambil beberapa butir 

kurma tersebut kemudian mengunyah-ngunyah nya sampai lembut, kemudian Beliau mengambil kunyahan tersebut 

dari mulutnya lalu dimasukkan ke mulut bayi tersebut, kemudian mentahniknya (yakni menggosokkan/mengusapkan 

kunyahan kurma lembut tersebut ke langit-langit rongga mulut bayi) dan memberi nama bayi tersebut dengan nama 

‘Abdullah. -Hadits muttafaqun ‘alaih, yakni disepakati keshohihannya oleh Al Imam Al Bukhori dan Al Imam Muslim 

rohimahumallah- 

 Di dalam riwayat Al Bukhori yang lainnya terdapat tambahan :  

Berkata Ibnu ‘Uyainah (yakni Sufyan bin ‘Uyainah, salah seorang perowi hadits ini) rohimahullah : “Salah seorang 

lelaki dari kalangan Anshor berkata : “Kemudian aku melihat 9 orang anak yang kesemuanya merupakan para qori’ 

(yakni orang yang bagus bacaannya, hafal, dan mengetahui makna-makna Al Qur’an) yang merupakan anak dari 

‘Abdullah tersebut.” 

Catatan kaki nomor 1 : 

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

Bab Tentang Pemberian Nama Seorang Bayi Yang Belum Di’aqiqohi dan Tentang Tahnik, nomor hadits 5470. Dan 

juga dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rohimahullah dalam Shohih nya pada Kitab Tentang Adab-Adab, pada Bab 

Disenanginya Tahnik Pada Bayi Di Hari Kelahirannya…., nomor hadits 2144. 

Catatan kaki nomor 2 : 

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

Bab Tentang Orang Yang Tidak Menampakkan Kesedihannya Tatkala Tertimpa Musibah, nomor hadits 1301.  

=============================== 
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Faidah dan Penjelasan Hadits 

1. Bahwasanya kematian itu pasti akan datang denga tiba-tiba sesuai ketetapan Allah Ta’ala, dan tidaklah 

kematian itu melihat tua/muda, kuat/lemah, kaya/miskin, berpangkat/tidak, dan semisalnya 

Hal ini sebagaimana yang telah Allah tetapkan sesuai dengan keadilan dan hikmah-Nya terhadap putra yang masih kecil 

yang merupakan anak dari pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Tholhah rodhiAllahu ‘anhuma. Lihatlah ! Seorang anak 

kecil yang belum bisa apa-apa dan belum pula memiliki apa-apa dari dunia nya, ternyata toh tetap tertimpa kematian 

secara tiba-tiba sesuai ketetapan Allah Yang Maha Adil lagi Maha Hikmah.  

Jika demikian kondisinya, maka apakah kita yang sudah dewasa ini masih akan berkubang dengan dosa-dosa dan 

menunda-nunda taubat kepada Allah Ta’ala dengan alasan masih banyak waktu untuk bertaubat ??? 

Allah Ta’ala berfirman : 

 ر  ف ت  َخي  ل  ٱلشَّرِّ وَ ٱلُوُكم ب  َونَب    ۗت  َمو  ل  ٱقَةُ ٮ   َذا   س   ُكلُّ نَف  
َجُعونَ نَا تُر  َوإ لَي    ۖنَة     

Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan 

sebagai cobaan. Dan kepada Kami lah kalian akan dikembalikan. [surat ke-21 Al Anbiya’ ayat 35] 

َ َعل يٌم َخب يُر  ٱإ نَّ   ۚتَُموتُ  ض   ب أَىِّ أَر   ُس  ر ى نَف  َوَما تَد   َّللَّ   

Dan seseorang itu tidaklah mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui dan 

Maha Mengenal. [surat ke-31 Luqman ayat 34] 

Tidakkah kita telah banyak melihat contoh nyata di sekitar kita ? Betapa banyak orang yang memiliki kedudukan tinggi, 

harta yang melimpah, bentuk tubuh yang bagus, pengikut yang banyak, istri/suami yang cantik/tampan, anak-anak yang 

menggemaskan, dan seterusnya….toh mereka semua pasti akan ditimpa kematian secara tiba-tiba, yang mana pada 

akhirnya semua apa yang dimiliknya dari hal-hal duniawi tidaklah ada satu pun yang mengikutinya di liang kubur. 

Oleh karena itu, hendaknya masing-masing kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Ta’ala selagi masih ada umur. 

Jangan sampai kita menunda-nunda taubat, namun ternyata justru kematian lah yang lebih dahulu mendatangi kita. Dan 

hendaknya kita memperbanyak bekal untuk hari akhirat kelak sehingga dapat terhindar dari siksa kubur maupun siksa 

neraka kelak. Nas’alullahassalamah wal ‘afiyah. 

بِّ  َرة   ف  َمغ   ْا إ لَى  َوَسار ُعو   ن رَّ ـ  ٱُضهَا َوَجنَّة  َعر   م  ڪُمِّ َم َ ٱُت وَ ٲوَ لسَّ دَّت  ر  ل  ُمتَّق ينَ ل ل   ُض أُع    

Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Robb kalian, dan juga surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang telah 

disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa. [surat ke-3 Ali ‘Imron ayat 133] 

2. Diperbolehkannya tawriyah pada kondisi tertentu seperti jika dikhawatirkan muncul mudhorot yang besar 

jika tanpa tawriyah 

Tawriyah secara singkatnya adalah mengatakan suatu ucapan yang makna lahiriahnya dipahami berbeda oleh orang 

yang diajak bicara dengan makna yang diniatkan oleh si pembicara. Hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh Ummu 

Sulaim rodhiAllahu ‘anha terhadap suaminya yakni Abu Tholhah rodhiAllahu ‘anhu tatkala ditanya tentang kondisi 

anaknya yang sakit yakni dengan menjawab : “Ia telah lebih tenang dari sebelumnya.” 

Makna dari kata “lebih tenang” yang diniatkan oleh Ummu Sulaim adalah “telah mati” (dikarenakan kondisi orang mati 

tentunya lebih tenang dari kondisi orang yang hidup). Adapun makna lahiriah yang dipahami oleh Abu Tholhah adalah 

bahwa anak tersebut telah lebih tenang dan lebih baik dari sakitnya. 

Tawriyah ini bukanlah termasuk ucapan dusta. Tawriyah diperbolehkan hanya pada kondisi tertentu saja dan tidak boleh 

seseorang itu untuk sering bertawriyah. Mengapa? Dikarenakan jika seseorang itu sering bertawriyah, maka tentunya 

orang yang diajak bicara akan merasa dibohongi dan suatu saat akan menganggap si pembicara itu adalah pendusta. 
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Tawriyah tersebut dilakukan oleh Ummu Sulaim terhadap Abu Tholhah dengan alasan agar Abu Tholhah tidak kaget atas 

musibah besar yang menimpanya tersebut yakni dengan kematian putra nya. Apalagi saat itu Abu Tholhah baru saja 

pulang dari urusannya di luar rumah. Sehingga jika Ummu Sulaim langsung berkata apa adanya, dikhawatirkan Abu 

Tholhah akan kaget dengan musibah tersebut. 

Contoh lainnya adalah sebagaimana kisah yang secara makna dinukil dari buku-buku sejarah, yakni tatkala Abu Bakr 

rodhiAllahu ‘anhu ditanya oleh beberapa orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa 

sallam. Ketika itu Abu Bakr dan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam berjalan berdua dari Makkah menuju Madinah. 

Di tengah perjalanan mereka berdua disusul oleh beberapa orang kafir Quroisy yang kebetulan belum ada yang pernah 

berjumpa langsung dengan sosok Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. Maka Abu Bakr pun ditanya tentang siapa 

lelaki yang bersamanya tersebut. Abu Bakr pun menjawab bahwa lelaki ini adalah “penunjuk jalanku”. 

Makna yang dimaukan oleh Abu Bakr rodhiAllahu ‘anhu adalah bahwa Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam adalah 

penunjuk jalan hidupnya yakni dengan risalah Islam yang Beliau bawa. Adapun makna lahiriah yang dipahami oleh orang 

kafir Quroisy tersebut adalah penunjuk jalan yakni guide, dikarenakan sudah menjadi kebiasaan orang ‘Arob saat itu jika 

mereka melakukan perjalanan jauh di padang pasir, maka mereka biasa membayar seseorang sebagai penunjuk 

jalan/guide agar tidak tersesat di padang pasir. Tawriyah tersebut dilakukan oleh Abu Bakr rodhiAllahu ‘anhu 

dikarenakan mengkhawatirkan keselamatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. 

3. Salah satu tugas mulia seorang istri adalah melayani suami nya seperti menyiapkan makan, berhias untuk 

suami, dan semisalnya  

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang wanita mulia dari kalangan shohabiyah yakni Ummu Sulaim 

terhadap Abu Tholah. 

Di dalam riwayat hadits lain yang mengisahkan hal yang semisal, disebutkan bahwa ketika anak lelaki tersebut 

meninggal, maka Ummu Sulaim berpesan agar tidak boleh ada satu pun yang mengabarkan berita duka tersebut kepada 

Abu Tholhah kecuali hanya Ummu Sulaim saja. Bahkan, setelah kematian anak lelakinya tersebut, denga penuh 

kesabaran Ummu Sulaim mengatur sedemikian rupa sehingga si anak lelaki itu seolah-olah sedang tertidur. Lalu Ummu 

Sulaim pun menyiapkan makan malam dan berhias dengan sedemikian rupa demi membahagiakan suaminya yakni Abu 

Tholhah agar ketika Abu Tholhah pulang, maka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu setelah itu, mereka berdua pun 

makan malam dan melakukan sebagaimana apa yang ada di dalam hadits di atas. 

Lihatlah keteladanan indah dari Ummu Sulaim rodhiAllahu ‘anha ini ! Perlu diketahui, bahwasanya Ummu Sulaim 

merupakan salah satu shohabiyah yang telah mendapatkan kabar gembira dengan janji surga oleh lisan Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam. Ummu Sulaim merupakan wanita mulia di kalangan Anshor. Namun demikian, sebagai 

seorang istri Beliau sangat paham akan tugas-tugas seorang istri kepada suaminya. Sehingga, sungguh sangat pantas jika 

Ummu Sulaim dijadikan sebagai teladan terutama untuk wanita Muslimah di masa sekarang ini. 

Dan jika kita melihat kondisi wanita Muslimah di zaman ini, maka sungguh hati kita merasa sangat sedih. Telah banyak 

kita lihat wanita Muslimah yang justru lebih senang untuk menjadi pelayan-pelayan di luar rumah (pelayan restoran, 

pelayan untuk promosi produk, pelayan rumah tangga orang lain, pelayan untuk atasannya di kantor-kantor, dan 

semisalnya) ketimbang menjadi pelayan untuk suaminya. Selain itu pula mereka lebih senang untuk berhias untuk lelaki-

lelaki asing ketimbang berhias untuk suami mereka. Belum lagi kaum Muslimah tersebut banyak pula yang sudah tidak 

peduli dengan aurot-aurot mereka. Mereka umbar aurot-aurot tersebut kepada setiap pandangan kaum lelaki layaknya 

wanita murahan. Ditambah pula kaum Muslimah di zaman sekarang lebih banyak yang meneladani wanita-wanita fasik 

dan wanita-wanita kafir seperti artis, penyanyi, dan semisalnya ketimbang meneladani wanita-wanita Muslimah yang 

memiliki kemuliaan. Apakah memang demikian adab Islam terkait kaum wanita??? 
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Padahal Allah Ta’ala berfirman : 

ج  َن ف ى بُيُوت ُكنَّ َوََل تَبَ َوقَر   َج رَّ ـ  ل  ٱَن تَبَرُّ ُ ٱه ل يَّة  َج ولَى ۖ ل    

Dan kalian wahai kaum wanita hendaknya berdiam diri di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian wahai kaum 

wanita berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyyah terdahulu. [surat ke-33 Al Ahzab ayat 33]  

ـ    َز  ٱأَيُّہَا يَ َك َوبَنَات َك َون َسا  ٲوَ لنَّب ىُّ قُل لِّ ن يَن يُد  ُمؤ  ل  ٱء  ج  ـ  ن يَن َعلَي  م  ن َجلَ نَۗ َذي  َن فَََل يُؤ  َرف  أَن يُع   نَى   ل َك أَد  ٲذَ  ب يب ه نَّۚ ہ نَّ م   

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan putri-putrimu dan istri-istri dari orang-orang mu’min : “Hendaknya 

mereka itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka!” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali dan 

tidak mudah diganggu. [surat ke-33 Al Ahzab ayat 59] 

Semoga hal ini bisa menjadi bahan intropeksi bagi kita bersama. 

4. Anjuran bersabar terhadap setiap musibah yang menimpa 

Lihatlah kesabaran yang luar biasa dari sosok Ummu Sulaim rodhiAllahu ‘anha tersebut. Bisakah kita bayangkan kondisi 

berikut ini : 

- Seorang wanita yang pada umumnya memiliki hati yang mudah tersentuh 

- Seorang wanita yang ditinggal mati oleh anaknya tersayang yang masih kecil 

- Seorang wanita yang tertimpa musibah di saat suaminya tidak berada di sisinya 

Namun semua kondisi di atas ternyata tetap membuat Ummu Sulaim menjadi sosok yang sabar terhadap ujian dari 

Allah Ta’ala dan mengharapkan pahala dari ujian tersebut dengan kesabarannya. 

Saking besarnya kesabaran tersebut, suaminya sendiri pun sampai tidak menyadari bahwasanya ternyata keluarga 

mereka sedang tertimpa musibah besar. Bahkan sang istri pun masih tetap melayani suaminya sebagaimana biasa. 

Sungguh merupakan kesabaran yang luar biasa dari sosok seorang Ummu Sulaim rodhiAllahu ‘anha. Semoga Allah 

meridhoinya. Maka hal ini hendaknya menjadi contoh bagi kita bersama. 

5. Salah satu sebab kesholihan seorang anak adalah dikarenakan sebab kesholihan orang tuanya 

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada anak-anak dari Ummu Sulaim rodhiAllahu ‘anha yakni Anas bin Malik rodhiAllahu 

‘anhu yang merupakan anak dari suami pertamanya yang berpisah karena tidak mau masuk Islam, dan juga ‘Abdullah 

yang merupakan anak dari suami keduanya yakni Abu Tholhah rodhiAllahu ‘anhu sebagaimana hadits di atas. 

Kita tentu telah mengenal bagaimana sosok seorang shohabat yang bernama Anas bin Malik rodhiAllahu ‘anhu. Beliau 

ini merupakan salah satu shohabat yang banyak meriwayatkan hadits dari Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. 

Dengan hal ini saja sudah menunjukkan kedudukan yang mulia bagi sosok Anas bin Malik rodhiAllahu ‘anhu. 

Demikian pula dengan anak yang bernama ‘Abdullah tersebut. Dengan sebab kesholihan dari orang tuanya yakni Ummu 

Sulaim dan Abu Tholhah rodhiAllahu ‘anhuma, maka Allah Ta’ala berikan berkah dari anak tersebut berupa terlahirnya 9 

orang anak yang merupakan qori’. Di zaman kita sekarang ini, istilah qori’ dipahami hanyalah sebagai seseorang yang 

bagus bacaan Al Qur’an nya. Akan tetapi, istilah qori’ di zaman awal-awal Islam merupakan istilah bagi orang yang hafal 

Al Qur’an dan bagus bacaannya dan memahami akan makna-makna Al Qur’an. Maka tentunya hal tersebut merupakan 

anugerah yang luar biasa besar bagi orang tua nya.  

Telah ada hadits Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam yang bermakna bahwa jika seorang manusia itu mati maka akan 

terputus semua amalannya kecuali 3 hal yang salah satunya adalah anak yang sholih yang mendo’akannya. Maka 

sungguh hal tersebut merupakan keutamaan yang luar biasa besar. 
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Oleh karena itu, jika kita sebagai orang tua menginginkan agar kelak anak-anak kita menjadi anak yang sholih/sholihah, 

maka tentunya kita pun harus intropeksi diri agar diri-diri kita sebagai orang tua pun bisa menjadi sosok orang tua yang 

sholih dan sholihah sehingga bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita kelak. Dan tentunya, orang tua yang sholih dan 

sholihah pasti akan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama yang benar sehingga diharapkan kelak bisa 

menjadi anak-anak yang sholih/sholihah pula. 

6. Diperbolehkannya memberi nama bayi meskipun belum berumur 7 hari  

Hal ini sebagaimana yang diperbuat oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam terhadap bayi yang merupakan anak 

dari Ummu Sulaim dan Abu Tholhah pada hadits di atas. 

Sehingga, jika sebagian kita ada yang memiliki anggapan bahwasanya seorang bayi itu harus menunggu umur 7 hari baru 

kemudian diberi nama, maka dengan hadits ini anggapan tersebut tidaklah tepat. 

Adapun terkait adab-adab Islam tentang kelahiran bayi maka secara ringkasnya adalah : 

- Diberi nama dengan nama-nama yang baik (boleh di hari ke-7 atau sebelum itu) 

- Ditahnik dengan tamr (kurma kering) ketika baru saja lahir. Jika tidak ada tamr, maka bisa dengan ruthob 

(kurma basah). Jika tidak ada ruthob, maka boleh pula dengan madu. Adapun definisi tahnik telah disebutkan 

pada hadits di atas. 

- Di hari ke-7 : ‘aqiqoh (untuk bayi laki-laki dengan 2 ekor kambing, dan untuk bayi perempuan dengan 1 ekor 

kambing), dicukur habis rambutnya, bersedekah kepada fakir miskin dengan nilai sebesar perak seberat rambut 

bayi yang telah dicukur tersebut. 

- Adapun terkait kumandang adzan di telinga kanan dan kumandang iqomat di telinga kiri, maka hadits yang 

menyebutkan hal tersebut tidaklah shohih. Allahu A’lam. 

Semoga bermanfaat bagi kita bersama.  

مَْ للاهَ َباَركََ  ِفْيكه  


