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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-46 s/d ke-49 

 

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 membahas hadits ke-46 s/d ke-49 dikarenakan hadits-haditsnya memiliki tema 

yang sama. 

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

mulai nomor 45  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-46 : 

Dan diriwayatkan dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu : bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda : “Bukanlah orang yang kuat itu adalah seseorang yang bisa mengalahkan orang banyak (jago bergulat). 

Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya di saat marah.”  

Hadits muttafaqun ‘alaih (yakni disepakati keshohihannya oleh Al Imam Al Bukhori dan Al Imam Muslim 

rohimahumallah di dalam Shohih keduanya). 

Dan makna ash shuro’ah ( الصرعة ) _dengan harokat dhommah pada huruf shod dan harokat fat-hah pada huruf ro’_ 

makna asalnya dalam bahasa ‘Arob yakni seseorang yang mampu mengalahkan orang banyak. 

Hadits ke-47 : 

Dan diriwayatkan dari Sulayman bin Shurod rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : aku pernah duduk bersama Nabi  

shollallahu ‘alaihi wa sallam dan ketika itu ada 2 orang lelaki yang saling mencaci maki. Dan salah seorang dari 

keduanya sungguh telah memerah wajahnya dan menegang urat-urat lehernya (dengan sebab marah).  

Maka Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang seandainya 

lelaki itu mengucapkannya maka benar-benar akan hilang apa yang menimpa dirinya tersebtu (yakni wajah yang 

memerah dan urat leher yang menegang dengan sebab marah). Seandainya dia mengucapkan : “A’uudzu billaahi 

minasy syaithoonirrojiim” (Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk), maka akan pergi apa yang 

menimpanya.” 

Maka para shohabat pun berkata kepada lelaki tadi : “Sesungguhnya Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam berkata : 

“Berta’awwudz lah engkau kepada Allah dari setan yang terkutuk !” 

Hadits muttafaqun ‘alaih (yakni disepakati keshohihannya oleh Al Imam Al Bukhori dan Al Imam Muslim 

rohimahumallah di dalam Shohih keduanya). 

Hadits ke-48 : 

Dan diriwayatkan dari Mu’adz bin Anas rodhiAllahu ‘anhu : bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda : “Barangsiapa yang mampu menahan amarahnya dalam keadaan ia mampu untuk melampiaskannya, 

maka kelak Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluq di hari kiamat hingga 

kemudian dia disuruh memilih bidadari mana yang ia inginkan.” 

Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud rohimahullah dan At Tirmidzi rohimahullah, dan ia mengatakan hadits ini 

adalah hadits hasan. 

Hadits ke-49 : 

Dan diriwayatkan dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu : bahwasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi shollallahu 

‘alaihi wa sallam : “Berilah aku wasiat !” 

Maka Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : “Janganlah engkau marah !” 

Maka lelaki tadi pun mengulangi pertanyaannya lagi. Maka Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : “Janganlah 

engkau marah !” 

 Hadits diriwayatkan oleh Al Bukhori rohimahullah.  

=============================== 
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A. Pembahasan Ringkas Tentang Menahan Marah 

Hadits ke-46 sampai ke-49 di atas kesemuanya membahas tentang anjuran dan keutamaan menahan marah. Di dalam 

hadits di atas, kata “marah” disebutkan dalam 2 sebutan di dalam Bahasa ‘Arob yakni al ghodhob (  َاْلَغَضُب   ) yakni 

marah, dan al ghoizh (  َاْلَغْيُظ  ) yakni kemarahan yang sangat. 

Marah merupakan sifat/tabiat dasar yang ada pada seluruh manusia, sehingga tidaklah mungkin sifat marah tersebut 

dihilangkan sama sekali dari manusia. Oleh karena itulah ajaran Islam menganjurkan untuk menahan marah, dan bukan 

menganjurkan untuk menghilangkan marah secara total. Jadi, jika ada suatu ajaran yang mengajarkan untuk 

menghilangkan rasa marah secara total, maka hal tersebut bertentangan dengan tabiat dasar manusia. 

Mengapa ? Dikarenakan di dalam Islam terdapat marah yang terpuji, misalnya berperang di jalan Allah Ta’ala. Seseorang 

yang berperang menghadapi musuh-musuh Islam tidaklah mungkin bisa berperang jika tidak memiliki rasa marah.  

Sehingga di dalam ajaran Islam, marah itu ada 2 jenis : 

1. Marah yang terpuji, yakni marah karena Allah ketika syari’at-Nya dilanggar. 

2. Marah yang tercela, yakni marah dalam urusan duniawi semata. 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam yang merupakan sebaik-baik teladan pun ketika melihat syari’at-syari’at Allah 

dilanggar, maka Beliau pun marah. Di dalam hadits yang muttafaqun ‘alaihi disebutkan oleh ‘Aisyah rodhiAllahu ‘anha : 

ْْمااَما ُخيَِّر َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو َسلََّم َبْيَن َأْمَرْيِن َقطٌّ ِإلَّا َأَخَذ َأْيَسِر ُهَما َما َلْم َيُك ْن ِإ   

ْْماا َكاَن َأْبَعَد النََّاِس ِمْنُه   َفِإْن َكاَن ِإ

َنْفِسِه ِفي َشْيٍء َقطٌّ ِإلَّا َأْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة اهلِلَوَما اْنَتَقَم َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو َسلََّم ِل   

 َفَيْنَتِقَم ِبَها ِللَِّه

Tidaklah Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam diberi pilihan terhadap 2 perkara sedikitpun, melainkan Beliau akan 

memilih perkara yang termudah dari keduanya selama tidak ada padanya perkara dosa. Dan jika terdapat padanya 

perkara dosa, maka Beliau merupakan orang yang paling jauh dari perkara dosa tersebut.  

Tidaklah sedikitpun Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam membalas orang lain terhadap perkara yang menyangkut 

diri pribadinya, kecuali jika kehormatan Allah dilanggar maka Beliau pun akan membalasnya karena Allah. 

Sehingga, kita sebagai orang yang mengaku pengikut Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam pun, sudah seharusnya 

mencontohnya dalam hal menahan marah terhadap hal-hal yang urusannya duniawi semata. Akan tetapi jika terhadap 

perkara yang melanggar kehormatan Allah, maka sudah seharusnya kita pun marah dalam rangka membela agama 

Allah. 

Di dalam Al Qur’an disebutkan pula ayat-ayat tentang keutamaan orang yang mampu menahan marahnya : 

a. Menahan marah merupakan salah satu sifat orang yang bertaqwa. Surat ke-3 Ali ‘Imron ayat 133-134 : 

بِّڪُمْۡ مِّن َمۡغِفَرة ْ  إِلَىْ  َوَساِرُعٓواْ  ةْ  رَّ َوٲتُْ َعۡرُضَها َوَجنَّ ـ  َم تْۡ َوٱۡۡلَۡرضُْ ٱلسَّ ِقينَْ أُِعدَّ لِۡلُمتَّ  

ٓاءِْ ِفى ُينِفقُونَْ ٱلَِّذينَْ  رَّ ٓاءِْ ٱلسَّ رَّ ِظِمينَْ َوٱلضَّ ـ  ُْ ْۗ  ٱلنَّاسِْ َعنِْ َوٱۡلَعاِفينَْ ٱۡلَغۡيظَْ َوٱۡلڪَ نَْال ُمحْ  ُيِحبْ  َوٱّللَّ ِسِني   
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Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Robb kalian, dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya 

seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, (133) [yaitu] orang-orang yang 

menafkahkan [hartanya], baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya 

dan mema’afkan [kesalahan] orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (134)  

b. Menahan marah merupakan salah satu sifat orang yang beriman dan yang bertawakkal kepada Allah. Surat ke-

42 Asy Syuuro ayat 36-37 : 

ۡنَيا ِةْٱلد  ُعْٱۡلَحَيو  ـ  َْفَمَت لُونََْْۖفَمآْأُوِتيُتمْمِّنَْشۡىء   ۡمَْيَتَوََّّ ِِ َْربِّ َْوَعلَى 
ْلِلَِّذيَنَْءاَمُنوا  َْوأَۡبَقى  ۡير   ََ ِْ َْوَماِْعنَدْٱّللَّ   

ٓٮ َِرْٱۡۡلِۡثِمَْوٱۡلَفَوٲِحَشَْوإَِذاَْماَْغِضُبوا ُْهۡمَْيغْۡ ـ  فُِرونََْوٱلَِّذيَنَْيۡجَتنُِبوَنَََّْب  

Maka sesuatu apapun yang diberikan kepada kalian maka itu adalah keni’matan hidup di dunia, dan yang ada 

pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang bertawakkal 

kepada Robb nya. (36) Dan [bagi] orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, 

dan apabila mereka marah mereka memberi ma’af. (37)  

B. Faidah Hadits 

1. Anjuran menahan marah dan keutamaan-keutamaannya 

Di dalam hadits-hadits di atas disebutkan keutamaan menahan marah : 

- Dijauhi dari gangguan setan 

- Akan dipanggil oleh Allah Ta’ala di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk yang kemudian akan dipersilakan 

memilih bidadari mana yang ia sukai 

- Merupakan wasiat berharga yang dinasihatkan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam 

- Lihat pula 2 ayat Al Qur’an di atas tentang keutamaan menahan marah. 

2. Secara tersirat terdapat anjuran untuk memiliki sifat-sifat yang merupakan lawan dari sifat marah 

Jika di dalam hadits-hadits di atas terdapat anjuran untuk menahan marah, maka tentunya secara terseirat telah 

dipahami pula bahwasanya kita seharusnya memiliki sifat-sifat atau perangai yang merupakan lawan dari sifat marah 

seperti mudah memaafkan, sabar terhadap gangguan orang lain yang bersifat duniawi, memiliki wajah yang berseri-seri, 

berlapang dada, dan semisalnya. 

3. Tercelanya perbuatan mencaci maki atau saling mencela satu sama lain 

Di dalam hadits ke-47 di atas disebutkan tentang 2 lelaki yang saling mencaci maki atau saling mencela, yang mana salah 

satu lelaki tersebut menjadi memerah wajahnya dan menegang urat lehernya disebabkan marah. Jika menahan marah 

merupakan perkara yang terpuji, maka tentunya berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang menjadi marah 

merupakan suatu hal yang tercela. 

Allah Ta’ala pun telah berfirman di dalam surat ke-49 Al Hujurot ayat ke-11 : 

ا َِ ٓأَي  ـ  رْۡ َلْ َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَْ َي ََ ا َيَُّوُنواْ  أَن َعَسى ْٓ َقۡومْ  مِّن َقۡوم ْ  َيۡس ۡير   مْۡ ََ ُِ ۡن ا َيَُّنَّْ أَن َعَسى ْٓ نَِّسآءْ  مِّن ِنَسآء ْ  َوَلْ مِّ ۡير   نَّْ ََ ُِ ۡن  َتۡلِمُزٓواْ  َوَلْ ْۗۖ مِّ
بِْ َتَناَبُزواْ  َلْوَْ أَنفَُسَُّمْۡ ـ  نِْ َبۡعدَْ ٱۡلفُُسوقُْ ٱِلِۡسمُْ ِبۡئسَْ ْۗۖ ِبٱۡۡلَۡلَق ـ  ٓٮ ِكَْ َيُتبْۡ لَّمْۡ َوَمن ۗ ْ ٱۡۡلِيَم ـ  لَ لُِمونَْ ُهمُْ َفأُو  ـ  ٱلظَّ   

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain [karena] boleh jadi mereka [yang 

diolok-olok] itu lebih baik dari mereka [yang mengolok-olok]. Dan jangan pula wanita-wanita [mengolok-olok] wanita-

wanita lain [karena] boleh jadi wanita-wanita [yang diperolok-olokkan] itu lebih baik dari wanita [yang mengolok-olok], 

dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 
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Seburuk-buruk panggilan ialah [panggilan] yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka 

mereka itulah orang-orang yang zalim. 

4. Bahwasanya marah yang bukan pada tempatnya merupakan gangguan dari setan 

Hal ini disebutkan dalam hadits ke-47 di atas yang mana Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan agar jika 

seseorang sedang marah maka hendaknya ia berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. 

Dikarenakan marah itu berasal dari setan, maka salah satu adab Islam untuk menghilangkan marah adalah : 

- Berta’awwudz yakni memohon perlindungan kepada Allah Ta’ala dari gangguan setan yang terkutuk 

- Jika seseorang marah dalam kondisi berdiri, maka hendaknya ia duduk agar marahnya reda. Jika masih belum 

reda, maka hendaknya ia berbaring. Hal ini dikarenakan kondisi orang yang duduk atau berbaring tentunya lebih 

terkontrol dan lebih sulit untuk melampiaskan kemarahannya misalnya dengan menendang atau memukul 

ketimbang dalam kondisi berdiri. 

- Hendaknya orang yang marah itu berwudhu’. Hal ini dikarenakan setan itu diciptakan dari api, dan api amarah 

itu bisa padam dengan air wudhu’.  

- Cara terakhir jika masih saja marah, maka hendaknya ia diam. Dan tentunya semua orang pasti mampu untuk 

sekedar diam agar tidak keluar ucapan-ucapan yang bisa jadi di kemudian waktu akan dia sesali. 

5. Marah merupakan salah satu sumber kejelekan  

Hal ini sebagaimana ucapan sebagian ‘ulama. Mengapa? Dikarenakan tatkala seseorang sedang marah, maka akalnya 

tertutupi sehingga sangat besar kemungkinan ia akan berbuat sesuatu hal yang melanggar hak orang lain atau keluar 

ucapan yang kelak akan disesalinya. 

Misalnya yang sering terjadi adalah ucapan talak dari seorang suami yang sedang marah kepada istrinya, baik ucapan 

tersebut dengan lafazh talak yang jelas maupun dengan lafazh talak kiasan (misalnya ucapan “Pulang sana kepada orang 

tua mu !” yang diniatkan sebagai talak). 

Maka dari sini, terjadi pembahasan dalam hukum fiqih terkait ucapan talak suami kepada istrinya di saat marah : 

a. Jika suami marah dalam kondisi akalnya masih bisa berpikir jernih (yakni tidak dalam keadaan akalnya tertutup 

total karena amarah), maka ucapan talak tersebut telah jatuh kepada istri nya. 

b. Jika suami marah dalam kondisi akalnya tertutupi dengan sebab marah yang sangat memuncak, maka ucapan 

talak tersebut tidaklah jatuh kepada sang istri dikarenakan diangkat pena dari 3 orang yakni orang yang tertidur 

sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sadar. Maka seseorang yang akalnya 

tertutupi secara total diakibatkan kemarahan, maka tentunya ia ibarat seperti orang gila atau orang tidur yang 

mana akalnya pun tertutupi. Maka dengan sebab inilah ucapan talak seperti ini tidak jatuh. 

6. Salah satu adab seorang pendidik adalah memberikan nasihat sesuai dengan kondisi orang yang dididiknya 

Hal ini sebagaimana nasihat Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam kepada seorang lelaki yang meminta wasiat. 

Mungkin akan muncul pertanyaan dari kita, “Mengapa yang dinasihati adalah anjuran untuk menahan marah? Mengapa 

bukan nasihat lain seperti anjuran berislam atau bertaqwa atau anjuran sedekah atau lainnya?” 

Maka dari sisi ini, bisa kita ketahui bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam sangat mengetahui kondisi lelaki 

yang bertanya tersebut sehingga menurut pandangan Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam, nasihat yang paling penting 

didahulukan bagi lelaki tersebut adalah nasihat untuk menahan marah. Dan sangat besar kemungkinan pula 

bahwasanya yang tampak di hadapan Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya lelaki tersebut merupakan orang 
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yang sudah berislam dan cukup bertaqwa, akan tetapi pada diri lelaki tersebut telah tampak sifat jeleknya yaitu mudah 

marah. Allahu A’lam. 

Maka dari sini hendaknya sebagai seorang pendidik memberikan nasihat yang paling sesuai dengan kondisi orang yang 

dididiknya. Dahulukan perkara yang paling penting, barulah melanjut kepada perkara penting berikutnya. 

Demikian. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.  

َُّمْ  للاُْ َباَركَْ  ِفي   


