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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-54 

 

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-54 yang merupakan hadits terakhir pada bab ini yang mana 

selanjutnya akan masuk bab baru yaitu Bab Kejujuran. 

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

mulai nomor 53  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- 

 

Hadits ke-54 : 

Dan diriwayatkan dari Abu Ibrohim yakni ‘Abdullah bin Abi Aufa rodhiAllahu ‘anhuma bahwasanya Rosulullah 

shollallahu ‘alaihi wa sallam pada sebagian hari-harinya yakni hari ketika bertemu dengan musuh di medan jihad, 

Beliau biasanya menunggu hingga matahari condong (ke arah barat) kemudian Beliau berdiri menghadap kepada 

pasukannya dan berkata : 

“Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan untuk bertemu dengan musuh. Dan mohonlah 

keselamatan kepada Allah. Jika kalian telah bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Ketahuilah bahwasanya al 

jannah (surga) itu berada di bawah kilatan pedang.” 

Lalu Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam berdo’a : 

“Ya Allah, Dzat yang menurunkan al kitab (yakni Al Qur’an), Dzat yang memperjalankan awan, Dzat yang 

menghancurkan musuh-musuh, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka.” (muttafaqun ‘alaih) -- 

riwayat Al Bukhori rohimahullah no.2965 dan 2966; dan Muslim rohimahullah no.1742 --  

=============================== 
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A. Faidah-faidah Hadits 

1. Larangan berharap untuk bertemu dengan musuh 

Salah satu hikmahnya adalah agar tidak dikhawatirkan munculnya rasa ‘ujub (bangga diri) sehingga dapat mengurangi 

rasa tawakkal (bersandar sepenuhnya) kepada Allah Ta’ala yang pada akhirnya dapat menjadi penghalang turunnya 

pertolongan Allah Ta’ala kepada pasukan kaum Muslimin.  

Tentunya kita ingat ketika Perang Hunain yang mana ketika itu sebagian pasukan Muslimin yang baru masuk Islam 

merasa bangga diri dengan jumlah pasukan Muslimin yang banyak. Allah Ta’ala berfirman : 

مَۡ ۡۙ  َڪِثيَرة ۡ  َمَواِطنَۡ ِفى ٱّلَلُۡ َنَصَرُڪمُۡ لََقدۡ  نۡ  َوَيو  ڪُمۡ  إِذۡ  ۡۙ  ُحَني  َجَبت  َرُتڪُمۡ  أَع  نِۡ َفلَمۡ  َكث  ا َعنڪُمۡ  ُتغ  ـ    َشي   

Sesungguhnya Allah telah menolong kalian [wahai kaum Mu’minin] di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah 

ketika Perang Hunain! Yaitu di saat kalian menjadi bangga diri karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang 

banyak itu tidaklah memberi manfaat kepada kalian sedikitpun. (Surat ke-9 At Taubah ayat 25) 

Larangan bertemu musuh ini berbeda dengan keinginan seseorang untuk mencari mati syahid di medan jihad. Adapun 

keinginan mencari mati syahid di medan jihad adalah diperbolehkan di dalam ajaran Islam, yakni seseorang berusaha 

sekuatnya untuk menerjang pasukan musuh dengan tetap berusaha untuk tetap hidup hingga akhirnya Allah taqdirkan 

kematian menjemputnya. Maka hal yang seperti ini adalah diperbolehkan. 

Meskipun berharap bertemu dengan musuh dilarang, akan tetapi jika pasukan Muslimin telah bertemu dengan 

musuhnya, maka dilarang bagi seorangpun untuk melarikan diri dari medan jihad dikarenakan hal tersebut adalah 

termasuk dosa besar. Dikecualikan dalam hal ini adalah lari/mundurnya pasukan Muslimin dalam rangka strategi perang 

atau dalam rangka bergabung dengan pasukan lain berdasarkan keputusan dari komandan/panglima pasukan. Dari sisi 

ini kita ketahui bahwasanya umat Islam diajarkan untuk menjadi sosok yang pemberani dan dilarang untuk menjadi 

pengecut.  

Adapun batasan dilarangnya seorang Muslimin untuk lari dari medan jihad adalah jika jumlah pasukan musuh lebih dari 

2x lipat jumlah pasukan Muslimin. Adapun jika jumlah musuh adalah 2x lipat, maka dilarang untuk lari dari medan jihad. 

Allah Ta’ala berfirman  dalam surat ke-8 Al Anfal ayat 65-66 : 

َہا ٰٓأَيُّ ـ  ِضۡ ٱلَنِبىُّۡ َي ِمِنينَۡ َحرِّ ُمؤ  ِقَتالِۡ َعلَى ٱل  نُكمۡ  َيُكن إِن ۙ ۡ ٱل  ُرونَۡ مِّ ِبُرونَۡ ِعش  ـ  لُِبواۡ  َص نِۡ َيغ  ۙ ۡ ِما َئَتي   

نڪُم َيُكن َوإِن  ۡ مِّ
ا َئة   اۡ  مِّ لُِبوٰٓ ا َيغ  ف   نَۡ أَل  م ۡ  ِبأََنُهمۡ  َكَفُرواۡ  ٱلَِذينَۡ مِّ َقُهونَۡ َّلۡ َقو  َيف   

نَۡ  ـ  ـ َ
ا ِفيُكمۡ  أَنَۡ َوَعلِمَۡ َعنُكمۡ  ٱّلَلُۡ َخَففَۡ ٱل  ف   نڪُم َيُكن َفإِن ۙ ۡ َضع  ۡ مِّ

ا َئة   لُِبواۡ  َصاِبَرة ۡ  مِّ نِۡ َيغ  ۙ ۡ ِما َئَتي   

نُكمۡ  َيُكن َوإِن  ف ۡ  مِّ اۡ  أَل  لُِبوٰٓ نِۡ َيغ  َفي  نِۡ أَل  ِبِرينَۡ َمعَۡ َوٱّلَلُۡ ۙ ۡ ٱّلَلِۡ ِبإِذ  ـ  ٱلَص  

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat kaum Mukminin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di 

antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang [yang sabar] di 

antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang 

kafir itu kaum yang tidak mengerti. [65] Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian, dan Dia telah mengetahui 

bahwa pada diri kalian ada kelemahan. Maka jika ada di antara kalian seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat 

mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antara kalian ada seribu orang [yang sabar], niscaya mereka dapat 

mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. [66]   
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2. Perintah untuk bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah Ta’ala dalam setiap perkara, termasuk 

dalam medan jihad 

Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-8 Al Anfal ayat 45-46 : 

َها ٰٓأَيُّ ـ  اۡ  ٱلَِذينَۡ َي ۡ لَِقيُتمۡ  إَِذا َءاَمُنوٰٓ
ُڪُرواۡ  ُبُتواۡ َفٱثۡ  ِفَئة   ا ٱّلَلَۡ َوٱذ  لُِحونَۡ لََعلَُكمۡ  َڪِثير   ُتف    

َزُعواۡ  َوَّلۡ ۥ َوَرُسولَهُۡ ٱّلَلَۡ َوأَِطيُعواۡ  ـ  َشلُواۡ  َتَن َهبَۡ َفَتف  اۡ  ۡۙ  ِريُحُكمۡ  َوَتذ  ِبُروٰٓ ِبِري َمعَۡ ٱّلَلَۡ إِنَۡ ۙ ۡ َوٱص  ـ  ٱلَص  

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan pasukan musuh maka teguhkanlah hati-hati kalian dan 

sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. [45] Taatlah kalian kepada Allah dan rosul-Nya dan 

janganlah kalian berselisih yang dapat menyebabkan kalian gentar dan hilang kekuatan kalian. Bersabarlah kalian. 

Sesunguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. [46] 

Maka dari dalil tersebut bisa kita ambil beberapa bimbingan Islam ketika berada di medan tempur jihad : 

a. meneguhkan/mengokohkan diri 

b. banyak berdzikir kepada Allah Ta’ala (termasuk dzikir adalah berdo’a memohon pertolongan Allah) 

c. mentaati syariat Allah dan Rosul-Nya (termasuk dalam bentuk taat tersebut adalah mematuhi perintah dari 

komandan/panglima perang selama tidak mengandung maksiat) 

d. larangan berselisih sesama pasukan Muslimin 

e. bersabar dalam menghadapi musuh 

3. Salah satu fungsi pemimpin adalah sebagai panglima perang tertinggi 

Di dalam ajaran Islam, seorang pemimpin negara (presiden, sultan, raja, dan semisalnya) adalah juga berfungsi sebagai 

panglima tertinggi dalam perang/jihad. Sehingga, di dalam tuntunan Islam seorang pemimpin itu harus memenuhi 

syarat sehat jasmani dan rohani. Bagaimana mungkin seorang pemimpin itu bisa menjadi panglima perang yang baik jika 

jasmaninya memiliki cacat fisik? Bagaimana mungkin seorang pemimpin itu bisa membuat suatu strategi perang yang 

baik jika rohani (akalnya) tidak sempurna? 

Maka dari itulah, sepanjang sejarah pemimpin Islam sejak zaman Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam hingga zaman 

setelahnya, sosok pemimpin pasti selalu dipegang oleh orang-orang yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. 

Adapun orang yang cacat fisik, maka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. 

Seorang pemimpin perang pun harus memiliki kemampuan strategi perang yang baik, tahu kapan harus menyerang dan 

tahu kapan harus bertahan, dan juga perhatian terhadap pasukannya sebagaiman contoh dari Rosulullah shollallahu 

‘alaihi wa sallam pada hadits di atas. 

4. Waktu ketika bertemunya pasukan Muslimin dengan pasukan musuh merupakan salah satu waktu mustajab 

dalam berdo’a 

Salah satu waktu yang mustajab dikabulkannya do’a oleh Allah Ta’ala adalah ketika pasukan Muslimin bertemu dengan 

pasukan musuh. Hal ini sebagaimana contoh perbuatan Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits di atas yang 

mana Beliau berdo’a memohon pertolongan kepada Allah Ta’ala. 

Dan dicontohkan pula lafazh do’a tersebut, yakni : “Ya Allah, Dzat yang menurunkan al kitab (yakni Al Qur’an), Dzat 

yang memperjalankan awan, Dzat yang menghancurkan musuh-musuh, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami atas 

mereka.” 
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5. Salah satu adab berdo’a adalah berdo’a dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang mulia 

Di dalam hadits di atas dicontohkan salah satu adab dalam berdo’a, yakni dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Ta’ala 

yang mulia : 

“Ya Allah, Dzat yang menurunkan al kitab (yakni Al Qur’an), Dzat yang memperjalankan awan, Dzat yang 

menghancurkan musuh-musuh, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka.” 

Diperbolehkan pula dengan menyebutkan nama-nama Allah Ta’ala yang mulia misalnya : 

“Ya ‘Aziz (Maha Perkasa), tolonglah dan kokohkanlah kami.” 

6. Jihad tidaklah mempercepat kematian 

Yang harus diketahui bersama adalah bahwasanya seseorang yang pergi berperang di medan jihad bukanlah menjadi hal 

yang dapat mempercepat datangnya kematian dirinya. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang meninggalkan medan 

jihad pun bukanlah menjadi hal yang dapat menghindari dirinya dari kematian. 

Hal ini dikarenakan kematian itu adalah suatu hal yang pasti dan telah ditentukan waktunya, dan tidak ada seorang pun 

yang mengetahui kapan dirinya akan mati. 

Dari sini, hendaknya kita semua menjadi sosok-sosok yang pemberani dalam membela kehormatan Islam. 

7. Perhatian Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam terhadap umatnya 

Dalam hadits di atas disebutkan bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam lebih senang untuk menunda 

perang hingga matahari mulai condong ke barat. Salah satu hikmahnya adalah agar suasananya sudah lebih sejuk 

dibandingkan jika berperang di tengah hari atau menjelang tengah hari yang mana tentunya suasanya jauh lebih panas. 

Juga dari teladan Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam adalah memberikan wejangan dan nasihat kepada pasukan. Di 

zaman sekarang barangkali lebih dikenal istilah briefing sebelum mulai bertempur. Hal ini agar pasukan tidak goyah 

semangatnya dan senantiasa bersabar dan bertawakkal kepada Allah di dalam medan jihad. 

Dari sisi ini pula kita ketahui salah satu mu’jizat Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallam adalah memiliki ucapan yang ringkas 

namun memiliki makna yang luas (jawaami’ul kaliim). Kita ketahui bersama bahwasanya Beliau shollallahu ‘alaihi wa 

sallam ketika memberikan nasihat/wejangan kepada umatnya selalu berisikan ucapan-ucapan yang singkat dan tidak 

bertele-tele, namun mengandung makna yang luas dan sanggup membangkitkan semangat pasukannya. 

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

ُكمۡ  للاُۡ َباَركَۡ  ِفي   


