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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-51 s/d 53 

 

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-51 s/d ke-53 dikarenakan kandungan haditsnya berdekatan. 

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

mulai nomor 50  karena hadits nomor 4 dan 5 dijadikan satu yakni hadits nomor 4- 

-capture scan kitab dari Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rohimahullah- 

 

 



2 
 

Hadits ke-51 : 

Dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas rodhiAllahu ‘anhuma berkata :  

“Telah datang ‘Uyainah bin Hishn rodhiAllahu ‘anhu (yakni datang ke kota Madinah ketika masa kekholifahan ‘Umar 

ibnul Khoththob rodhiAllahu ‘anhu), kemudian ia singgah ke rumah keponakannya yakni Al Hurr bin Qoys rodhiAllahu 

‘anhu _dan saat itu Al Hurr adalah termasuk dari kalangan yang dijadikan orang dekat oleh ‘Umar ibnul Khoththob 

rodhiAllahu ‘anhu, yang mana ketika itu para qori’ merupakan sahabat dan teman diskusinya ‘Umar ibnul Khoththob 

rodhiAllahu ‘anhu, baik dari kalangan orang-orang tuanya maupun dari kalangan orang-orang mudanya. (di masa itu, 

seseorang disebut qori’ artinya adalah orang yang ahli dan faqih tentang Al Qur’an serta bagus pula bacaannya) 

Maka ‘Uyainah pun berkata kepada keponakannya yakni Al Hurr : “Wahai keponakanku, sesungguhnya engkau 

adalah termasuk orang yang memiliki kedudukan di sisi amir ini (yakni ‘Umar). Maka mintakanlah ijin untukku agar 

bisa menemuinya!” Maka Al Hirr pun meminta ijin kepada ‘Umar dan ‘Umar pun mengijinkannya. 

Ketika ‘Uyainah masuk menemui ‘Umar, ia pun berkata menegur ‘Umar : “Wahai Ibnul Khoththob! Demi Allah, 

tidaklah engkau ini memenuhi kebutuhan hidup kami. Engkau pun tidak menghukumi kami dengan adil.”  

Maka ‘Umar rodhiAllahu ‘anhu pun marah mendengar teguran seperti ini hingga ia berkeinginan untuk menghukum 

‘Uyainah tersebut. Lalu Al Hurr pun berkata kepada ‘Umar : “Wahai Amirul Mu’minin, sesungguhnya Allah Ta’ala 

berfirman kepada Nabi-Nya shollallahu ‘alaihi wa sallam :  

ِهلِينَ  ـٰ   ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوۡأُمۡر ِبٱۡلُعۡرِف َوأَۡعِرۡض َعِن ٱۡلَج

Jadilah engkau seorang yang pemaaf, perintahkanlah kepada hal yang ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang 

yang bodoh. (Surat ke-7 Al A’rof ayat 199) 

Al Hurr melanjutkan : “Dan sungguh, orang ini (yakni ‘Uyainah) adalah termasuk orang yang bodoh.” 

Maka Ibnu ‘Abbas rodhiAllahu ‘anhuma pun melanjutkan hadits tersebut : “Demi Allah, tidaklah ‘Umar melampaui 

ayat tersebut ketika dibacakan kepadanya (yakni ‘Umar langsung menahan dirinya mendengar ayat tersebut). Dan 

adalah ‘Umar merupakan orang yang sangat tunduk terhadap kitab Allah Ta’ala.” 

Hadits riwayat Al Bukhori rohimahullah. 

Hadits ke-52 : 

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud rodhiAllahu ‘anhu, bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

“Sesungguhnya kelak akan muncul sesudahku penguasa yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan juga muncul 

perkara-perkara yang kalian ingkari.” Maka para shohabat bertanya : “Wahai Rosulullah, maka apa yang engkau 

perintahkan kepada kami?” Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam berkata : “Tunaikanlah kewajiban kalian dan mintalah 

kepada Allah haq kalian.” (hadits muttafaqun ‘alaih) 

Dan makna al atsaroh (             ) adalah orang yang mementingkan diri sendiri dalam suatu perkara dari orang lain yang 

memiliki haq atasnya. 

 Hadits ke-53 : 

Dan diriwayatkan dari Abi Yahya yakni Usaid bin Hudhoir rodhiAllahu ‘anhu : bahwasanya seorang lelaki dari 

kalangan Anshor berkata : “Wahai Rosulullah, tidakkah engkau mempekerjakan aku sebagaimana engkau 

mempekerjakan si Fulan dan si Fulan?” Maka Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam berkata : “Sesungguhnya kalian 

kelak akan menjumpai setelahku penguasa yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Maka bersabarlah hingga 

kalian menjumpai aku di telaga al haudh.” (hadits muttafaqun ‘alaih) 

=============================== 
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A. Sedikit mengenal ‘Uyainah bin Hishn rodhiAllahu ‘anhu 

‘Uyainah bin Hishn rodhiAllahu ‘anhu termasuk seorang shohabat yang masuk Islam ketika menjelang Perang Hunain. 

Beliau termasuk dalam kalangan yang dilembutkan hatinya oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam yakni tatkala 

diberikan jatah harta rampasan Perang Hunain berupa 100 ekor unta bersama dengan tokoh lainnya ketika itu yakni 

Hakim bin Hizam, Shofwan bin Umayyah, dan Al Aqro’ bin Habis rodhiAllahu ‘anhum. Jadi, mereka ini termasuk dalam 

kalangan mu’allafatu qulubihim (yang dilembutkan hati-hati mereka). 

Sepeninggal Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam, para tokoh-tokoh yang dilembutkan hatinya tersebut masih ada 

sebagiannya yang tetap mendapat jatah pemberian dari harta negara (baitul mal). Namun di masa kholifah ‘Umar ibnul 

Khoththob rodhiAllahu ‘anhu, kebijakan tersebut dicabut karena ‘Umar memandang hal ini sudah tidak diperlukan lagi. 

Maka ‘Uyainah pun mendatangi ‘Umar untuk memprotes kebijakannya tersebut sebagaimana tercantum dalam hadits 

ke-51  di atas. 

Dahulu ‘Uyainah ini pernah murtad dan menjadi pengikut nabi palsu yakni Thulaihah bin Khuwailid bin Naufal Al Asadi 

rodhiAllahu ‘anhu. Karena faktor inilah maka Al Hurr bin Qoys rodhiAllahu ‘anhu menyebutnya sebagai orang bodoh 

sebagaimana dalam hadits ke-51 di atas. 

Di masa kholifah Abu Bakr rodhiAllahu ‘anhu, kelompok Thulaihah ini diperangi dan kemudian Thulaihah dan ‘Uyainah 

pun kembali masuk Islam dan bagus keislamannya. Bahkan di zaman kholifah ‘Umar rodhiAllahu ‘anhu, ‘Uyainah ini 

turut serta dalam peperangan melawan Persia. Semoga Allah meridhoi para shohabat tersebut. 

B. Faidah-faidah Hadits 

1. Kesabaran sosok ‘Umar rodhiAllahu ‘anhu sebagai penguasa dalam menghadapi cercaan rakyatnya, 

ketundukannya terhadap ajaran Islam, dan dekat dengan ‘ulama 

Dan hal inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita semua termasuk para penguasa kaum Muslimin. Meskipun 

dicerca oleh rakyatnya dan mampu untuk membalas, namun ia tetap bersabar dan tunduk ketika Al Qur’an yang 

merupakan sumber ajaran Islam dibacakan kepadanya. Bahkan ia menjadikan orang-orang yang faqih tentang Islam 

menjadi teman dekat dan teman diskusinya baik itu dari kalangan muda maupun tuanya. Maka sungguh, hal ini 

merupakan keteladanan yang luar biasa pada sosok ‘Umar ibnul Khoththob rodhiAllahu ‘anhu. 

2. Penguasa dan ‘ulama hendaknya saling bekerja sama dalam menjalani roda pemerintahan demi kepentingan 

umat Islam 

Hal ini pula yang telah dicontohkan dalam ajaran Islam, dikarenakan urusan mengatur umat Islam adalah perkara yang 

luar biasa berat dan besar, sehingga dibutuhkan kerja sama antara penguasa dengan para ‘ulama. Sehingga, kebijakan 

yang diambil tepat, dan terdapat hubungan amar ma’ruf nahi munkar. 

3. Salah satu bukti keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam 

Salah satu bukti keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam ini dapat kita lihat pada nukilan ayat Al Qur’an pada hadits 

ke-51 di atas yakni : 

ِهلِينَ  ـٰ   ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوۡأُمۡر ِبٱۡلُعۡرِف َوأَۡعِرۡض َعِن ٱۡلَج

Jadilah engkau seorang yang pemaaf, perintahkanlah kepada hal yang ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang 

yang bodoh. (Surat ke-7 Al A’rof ayat 199) 

Maka tentunya hanya dengan satu ayat ini, sudah dapat membantah opini buruk yang dilontarkan oleh musuh-musuh 

Islam yang menyatakan bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang kejam, barbar, terbelakang, dan opini buruk 

semisalnya. 
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Adapun anjuran untuk menjadi pemaaf di atas adalah ketika yang direndahkan itu adalah terkait diri pribadi atau urusan 

duniawi. Akan tetapi jika yang direndahkan adalah dalam urusan agama, maka justru yang dituntunkan dalam ajaran 

Islam adalah kita marah dalam rangka membela kehormatan Islam, sebagaimana terdapat dalam hadits muttafaqun 

‘alaih dari seorang ibunda kaum Mu’minin yakni ‘Aisyah rodhiAllahu ‘anha : 

َر َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلََّم َبْيَن أَْمَرْيِن َقطٌّ إَِّلَّ أََخَذ أَْيَسِر ُهَما َما لَْم َيُكنْ مَ  ِِ ِمَّْهُ ا ُخيِّ ا ََ الََّّ ا َكاَن أَْبَع ما
ْْ
ََِِْن َكاَن إِ ا  ما

ْْ
   إِ

َيََّْتِقَم ِبَها لِِلَِّ َوَما اََّْتَقَم َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلََّم لََِّ  ََ َِي َشْيٍء َقطٌّ إَِّلَّ أَْن ُتََّْتَهَك ُحْرَمُة هللِا  ْفِسِه   

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. 

4. Tuntunan terkait menyampaikan protes atau nasihat kepada penguasa 

Di dalam ajaran Islam terdapat tuntunan kepada rakyat bahwa jika mereka ingin menyampaikan suatu protes, komplain, 

ataupun nasihat, maka hendaknya dilakukan secara langsung secara sirr (rahasia) sehingga dampak buruknya dapat 

lebih diminimalisir. Hal ini sebagaimana perbuatan ‘Uyainah bin Hishn rodhiAllahu ‘anhu ketika ia protes terhadap 

kebijakan ‘Umar ibnul Khoththob rodhiAllahu ‘anhu. 

Maka hal ini adalah bantahan bagi sebagian umat Islam yang terjatuh dalam kekeliruan besar terkait dengan cara 

menyampaikan protes/komplain/nasihat kepada penguasa yakni berupa disampaikannya hal tersebut di muka umum 

seperti media massa, orasi terbuka, dan semisalnya.  

Salah satu hikmah mengapa Islam menuntunkan umatnya untuk berbuat demikian terhadap penguasa adalah agar 

ketika penguasa tersebut marah dan mengerahkan pasukan militernya untuk menghukum pihak yang 

protes/komplain/menasihatinya tersebut, maka korban yang akan muncul hanya orang yang berhadapan langsung 

dengan penguasa tersebut, sehingga jumlah korban dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan keumuman penguasa pasti 

tidak akan mau wibawanya dijatuhkan di muka rakyatnya sendiri.  

Adapun apa yang diperbuat oleh sebagian kelompok yang melakukan protes/komplain/menasihati penguasa secara 

terbuka, maka justru yang kebanyakan menjadi korban adalah orang-orang awwam yang sekedar ikut-ikutan saja. 

Adapun sang tokoh, pada umumnya justru melarikan diri ke luar negeri mencari suaka. Allahul Musta’an. Inikah yang 

kalian sebut sebagai salah satu bentuk jihad versi kalian??? 

Juga sebagaimana terdapat dalam hadits ke-52 dan ke-53 di atas, terdapat tuntunan dalam mensikapi penguasa yang 

tidak adil yakni misalnya lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Maka 

Islam menuntunkan kepada umatnya agar rakyat tetap menunaikan kewajibannya sebagai rakyat kepada penguasa. 

Adapun hak-hak rakyat yang tizholimi oleh penguasa, maka minta lah kepada Allah Ta’ala. 

Diakui atau tidak, baik atau buruknya seorang penguasa maka itu tergantung oleh baik atau buruknya rakyat. Hal ini 

dikarenakan penguasa adalah cerminan dari rakyat. Maka jika rakyat menginginkan seorang sosok penguasa yang baik, 

maka tentunya harus dituntut pula rakyatnya pun harus baik terlebih dahulu. 

Hal ini sebagaimana secara makna dinukil dari ‘Ali bin Abi Tholib rodhiAllahu ‘anhu ketika menjadi kholifah. Kita tahu 

bahwa di masa tersebut terjadi sekian permasalahan muncul. Maka sebagian orang-orang awwam pun datang kepada 

‘Ali menyampaikan keluhannya secara makna : “Wahai ‘Ali, sungguh di zaman mu ini muncul sekian banyak masalah 

yang mana tidak muncul hal tersebut di zaman Abu Bakr dan ‘Umar.” Maka ‘Ali pun menjawab secara makna : 

“Sesungguhnya di zaman Abu Bakr dan ‘Umar, rakyatnya adalah aku dan orang-orang semisalku (yakni dari sisi kualitas 



5 
 
keimanannya). Adapun di masaku sekarang ini, rakyatnya adalah kamu dan orang-orang semisalmu (yakni kurang dari 

sisi keimanannya).” 

Allah Ta’ala berfirman : 

لِِمينَ  َبۡعضَ  ََُّولِّى َوَكَذٲلِكَ  ـٰ ا ٱلظَّ َيۡكِسُبونَ  َكاَُّواْ  ِبَما َبۡعَضَۢ  

Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang zholim itu menjadi teman bagi sebagian yang lainnya disebabkan 

apa yang mereka perbuat. (Surat ke-6 Al An’am ayat 129) 

ُر َما ِبَقۡو ٱإِنَّ  َ ََّل ُيَغيِّ ُروْا َما ِبأََّفُِسِہمۡ  ٍم َحتَّىٰ لِلَّ     ُيَغيِّ

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri 

mereka. (Surat ke-13 Ar Ro’d ayat 11) 

 ََ ُ ٱ َوَع ُهمۡ َتخۡ ِت لََيسۡ لَِحٰـ لصَّٰـ ٱَوَعِملُوْا  لَِّذيَن َءاَمَُّوْا ِمَُّكمۡ ٱلِلَّ ََّنَّ لَُهمۡ  لِِهمۡ لَِّذيَن ِمن َقبۡ ٱلََف َتخۡ سۡ ٱَما ڪَ ِض رۡ ۡلَ ٱَِى  لَِفََّّ يََُّہُم  َولَُيَمكِّ ُہم  لَُهمۡ  َتَضىٰ رۡ ٱلَِّذى ٱَِ لَََّّ َِّ َولَُيَب

نَۢ  وَََِّّى ََّل ُيشۡ َيعۡ   ۚاَّا  أَمۡ  َِِهمۡ َِ َخۡو َبعۡ  مِّ َُ   ۚاـ ا  ِرُكوَن ِبى َشيۡ ُب

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal sholih bahwasanya pasti Dia akan 

menjadikan kalian berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum kalian berkuasa. Dan sungguh Dia akan 

meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi-Nya bagi mereka, dan sungguh Dia akan mengganti keadaan 

mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. (hal tersebut dapat terjadi dengan syarat) 

mereka hanya beribadah kepada-Ku saja dan tidak mensekutukan Aku dengan suatu apapun.  

[Surat ke-24 An Nur ayat 55] 

5. Salah satu bukti mu’jizat Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam  

Dalam hadits ke-52 dan ke-53 di atas terdapat salah satu bukti mu’jizat Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam yakni 

memberitakan tentang kejadian yang akan terjadi di masa mendatang berdasarkan wahyu dari Allah Ta’ala berupa 

munculnya penguasa-penguasa yang lebih mementingkan diri mereka sendiri dan tidak memperhatikan rakyatnya. 

Akan tetapi janganlah dipahami bahwasanya Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam mengetahui perkara yang ghoib 

sebagaimana keyakinan sebagian orang. Tidak!!! Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam sama sekali tidak mengetahui 

perkara yang ghoib. Semua berita yang Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam kabarkan berupa kejadian-kejadian di masa 

mendatang merupakan wahyu dari Allah Ta’ala semata. 

Allah Ta’ala berfirman : 

َ  إِنَّ  هُ  ٱلِلَّ ََ اَعةِ  ِعۡلمُ  ۥ ِعَّ لُ  ٱلسَّ ِرى َوَما ۖ   ٱۡلَۡرَحامِ  َِى َما َوَيۡعلَمُ  ٱۡلَغۡيثَ  َوُيََّزِّ َۡ ِ    َت اَذا ََّۡف ا َتڪِۡسبُ  مَّ َا  ِرى َوَما ۖ   َغ َۡ َُِۢ  َت َ  إِنَّ  ۖۚ  َتُموتُ  أَۡرٍض   ِبأَىِّ  ََّۡف  َعلِيم   ٱلِلَّ

 َخِبيُرَۢ 

Sesungguhnya di sisi Allah saja lah pengetahuan tentang hari kiamat. Dia pula yang menurunkan hujan dan mengetahui 

denga pasti apa yang ada dalam rahim.Tidaklah seorang pun yang mengetahui apa yang akan ia perbuat esok dan  

tidaklah pula seorang pun mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha 

Mengenal. (Surat ke-31 Luqman ayat 34) 

ا  قُل َِى لَُكمۡ  أَقُولُ  َّلَّ ِبعُ  إِۡن  ۖ   َملَك   إَِِّّى لَُكمۡ  أَقُولُ  َوََّلا  ٱۡلَغۡيبَ  أَۡعلَمُ  َوََّلا  ٱلِلَِّ  َخَزااٮ ِنُ  ِعَّ ۖۚ  إِلَىَّ  ُيوَحٰىا  َما إَِّلَّ  أَتَّ  

Katakanlah wahai Muhammad : “Aku tidaklah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan 

Allah. Aku pun tidak mengetahui perkara ghoib dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwasanya aku ini 

adalah malaikat. Aku tidaklah mengikuti kecuali apa-apa yang diwahyukan kepadaku.” (Surat ke-6 Al An’am ayat 50) 
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هُ  ََ   ۚإَِّلَّ ُهوَ  لَُمَهاا ِب ََّل َيعۡ َغيۡ لۡ ٱَمَفاِتُح  ۥَوِعَّ

Dan hanya di sisi-Nya lah kunci-kunci perkara yang ghoib. Tidaklah ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. (Surat ke-

6 Al An’am ayat 59) 

ا  ا إَِّلَّ َما َشاا عا  ِسى ََّفۡ لُِك لََِّفۡ مۡ أَ  قُل َّلَّ ُ ٱَء ا َوََّل َضر ا ََِّى َخيۡ لۡ ٱُت ِمَن َْرۡ ڪۡتَ سۡ َب َلََغيۡ لۡ ٱلَُم ُكَُّت أَعۡ  َولَۡو   لِۚلَّ وا ٱِر َوَما َمسَّ ِمَُّونَ ُيۡؤ  ٍم  لَِّقۡو  َوَبِشير    إَِّلَّ ََِّذير    أَََّا   إِۡن   ۚءُ لسُّ  

Katakanlah wahai Muhammad : “Tidaklah aku mampu memberikan manfaat atau mudhorot untuk diriku sendiri, kecuali 

apa yang dikehendaki oleh Allah. Jika saja aku mengetahui perkara ghoib, pasti aku akan berbuat kebajikan sebanyak-

banyaknya dan pasti aku tidak akan tertimpa kemudhorotan. Aku ini tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan 

dan kabar gembira bagi kaum yang beriman”. (Surat ke-7 Al A’rof ayat 188) 

6. Penetapan adanya telaga (al haudh) milik Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam di akhirat 

Secara ringkasnya, telaga tersebut sangat luas, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, jumlah gayungnya 

sebanyak bintang-bintang di langit, air telaga tersebut rasanya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu serta 

lebih wangi dari misik, bagi yang minum air telaga tersebut satu tegukan maka tidak akan merasa kehausan selamanya. 

Jika adayang bertanya, “Jika air telaga ini diminum seteguk saja sudah tidak akan merasa haus selamanya, maka untuk 

apa di dalam surga (al jannah) disediakan air minum dari sungai madu, sungai susu, sungai khomer, dan semisalnya?” 

Maka jawabannya adalah bahwasanya para penghuni al jannah itu ketika sudah memasukinya maka tidak akan pernah 

merasakan haus dan lapar dikarenakan haus dan lapar merupakan suatu sifat atau tabiat yang kurang. Adapun di dalam 

al jannah, semua sifat atau tabiat yang kurang (seperti meludah, buang air, capek, kesal, marah, hasad, dan lainnya) 

maka akan dicabut oleh Allah Ta’ala. Adapun para penghuni al jannah, maka mereka makan dan minum bukanlah 

karena kelaparan atau kehausan. Akan tetapi mereka makan dan minum dalam rangka berlezat-lezat dan bernikmat-

nikmat. Hal ini ibarat ada seseorang ketika di dunia tidak merasa lapar atau haus, namun ketika ada yang menawarinya 

suatu makanan atau minuman yang lezat (misalnya es krim atau coklat), tentunya ia tetap akan menikmatinya dalam 

rangka berlezat-lezat. 

7. Hasungan untuk bersabar terhadap sikap penguasa yang tidak adil 

Dalam hadits ke-52 dan ke-53 di atas terdapat hasungan bagi rakyat agar bersabar dalam mensikapi penguasa yang 

tidak adil. Dan tetap wajib bagi rakyat untuk patuh terhadap penguasa dalam hal-hal yang baik, serta tidak boleh 

mencabut ketaatannya kecuali jika tampak secara jelas kekufuran penguasa dan rakyat mampu menggulingkannya 

tanpa munculnya mudhorot yang lebih besar. 

Demikian sedikit apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Allahu A’lam. 

َِْيُكمْ  هللاُ  َباَركَ    


