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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-50 

 

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-50. 

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

mulai nomor 49  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-50 : 

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

bersabda : “Senantiasa musibah itu menimpa seorang mu’min dan mu’minah dalam perkara jiwanya dan anaknya, 

hingga ia kelak akan berjumpa dengan Allah Ta’ala tanpa ada dosa.”  

[Hadits riwayat At Tirmidzi  rohimahullah, dan ia berkata hadits ini hasan shohih] 

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

Faidah Hadits 

1. Bahwasanya musibah itu akan senantiasa menimpa kepada seorang mu’min dan mu’minah dalam rangka 

menguji keimanan mereka. 

Hal ini juga sebagaimana yang Allah Ta’ala firmankan dalam surat ke-29 Al ‘Ankabut ayat 1-3 : 

 آلمٓٓ

ٓوآ  أَن ٱلنَّاسٓ  أََحِسبَٓ ا َيق ول ٓوا ٓ أَن ي ۡتَرك  مۡٓ َءاَمنَّ ي ۡفَتن ونَٓ َلٓ َوه   

ا َولََقدۡٓ ِذِبينَٓ َولََيۡعلََمنَّٓ َصَدق وآ  ٱلَِّذينَٓ ٱّللَّ ٓ َفلََيۡعلََمنَّٓ ٓۖ  َقۡبلِِهمۡٓ ِمن ٱلَِّذينَٓ َفَتنَّ ـٰ ٱۡلَك  

Alif Laam Miim. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan 

“Kami beriman” dalam keadaan mereka itu tidak diuji? Dan sungguh-sungguh Kami telah menguji orang-orang sebelum 



2 
 
mereka. Hal ini agar Allah mengetahui siapa-siapa orang yang jujur dalam pengakuannya tersebut dan siapa-siapa 

orang yang berdusta. 

Jika seseorang mengaku dirinya beriman, maka akan Allah berikan ujian berupa musibah terhadap dirinya, hartanya, 

keluarganya, dan hal-hal lainnya. Jika ia bisa bersabar terhadap ujian tersebut, maka berarti jujurlah pengakuan 

keimannya. Dan jika ia tidak bersabar terhadap ujian tersebut, maka berarti dustalah pengakuan keimanannya. 

2. Keutamaan sikap sabar terhadap ujian dari Allah Ta’ala 

Beberapa keutamaan sikap sabar terhadap ujian dari Allah Ta’ala antara lain : 

- Sabar dapat menghapuskan dosa-dosa  hal ini sebagaimana terdapat dalam lafazh hadits di atas 

- Sabar dapat mendatangkan kabar gembira dari Allah berupa pujian, rohmat, dan petunjuk  hal ini 

sebagaimana terdapat dalam Surat ke-2 Al Baqoroh ayat 155-157 : 

م نَٓ ِبَشۡىء ٓ  َولََنۡبل َونَّك  وعِٓ ٱۡلَخۡوفِٓ مِّ ٓ  َوٱۡلج  نَٓ َوَنۡقص  َمَرٲتِٓ َوٱۡۡلَنف سِٓ ٱۡۡلَۡمَوٲلِٓ مِّ ِبِرينَٓ َوَبشِّرِٓ ۖ ٓ َوٱلثَّ ـٰ ٱلصَّ  

َبۡته م إَِذآٓ ٱلَِّذينَٓ ـٰ ٓ أََص
ِصيَبة   آٓ ّلِلَِّٓ إِنَّا َقال ٓوا ٓ مُّ ونَٓ إِلَۡيهِٓ َوإِنَّ َرٲِجع    

ٓٮ ِكَٓ ـٰ لَ و 
ِهمۡٓ مِّن َصلََوٲت ٓ  لَۡيِہمۡٓعَٓ أ  بِّ ٓ رَّ

ٓٮ ِكَٓ ٓۖ  َوَرۡحَمة   ـٰ لَ و 
مٓ  َوأ  ونَٓ ه  ۡهَتد  ٱۡلم   

Dan sungguh Kami akan menguji kalian dengan suatu perkara berupa ketakutan, kelaparan, berkurangnya 

harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. (155) Yakni 

orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka berkata : “innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji’uun” 

(sesungguhnya kami adalah miliknya Allah dan sesungguhnya kepada-Nya lah kami akan kembali). (156) 

Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dan rohmat dari Robb nya, dan mereka itulah orang-

orang yang mendapatkan petunjuk. (157) 

- Sabar dapat mendatangkan pahala tanpa batas  hal ini sebagaimana terdapat dalam surat ke-39 Az Zumar 

ayat 10 : 

َما ونَٓ ي َوفَّى إِنَّ ِبر  ـٰ م ٱلصَّ ِحَساب ٓ  ِبَغۡيرِٓ أَۡجَره    

Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar saja yang disempurnakan balasan pahalanya dengan tanpa 

batas. 

3. Besarnya rohmat Allah Ta’ala kepada hamba-Nya 

Faidah ini diambil dari besarnya keutamaan yang Allah Ta’ala berikan bagi orang yang bersabar berupa penghapusan 

dosa-dosa sebagaimana terdapat dalam lafazh hadits tersebut. Juga dalam dalil lainnya yang menunjukkan besarnya 

keutamaan bagi orang yang bersabar. 

Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rohmat Allah itu sangat luas terhadap hamba-Nya. Maka dari itu, 

hendaknya hal ini menghasung diri-diri kita agar bisa berusaha maksimal untuk bersabar terhadap ujina-ujian yang 

menimpa kehidupan kita ini. 

Demikian. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Allahu A’lam. 

مٓ  للا ٓ َباَركَٓ  ك  ِفي   


