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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Pendahuluan 

 

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 karya Al Imam An Nawawi rohimahulloh, maka pada kesempatan kali 

ini akan memasuki pembahasan bab yang baru yakni Bab Ash Shobr (Bab Tentang Sabar). Dari penyusunan bab-bab di 

dalam kitab Riyadush Sholihin ini, Al Imam An Nawawi rohimahullah seakan-akan ingin membuat suatu urutan 

pembahasan dari hal yang terpenting kepada hal penting berikutnya. Hal ini menunjukkan kepada kita sebagai pembaca 

betapa dalamnya keilmuan Al Imam An Nawawi rohimahullah. 

Pada bab pertama Beliau rohimahullah membahas tentang ikhlash yang maknanya adalah pembersihan segala jenis 

ibadah dari hal-hal yang mengotorinya dan hanya memberikan peribadatan kepada Allah semata [anjuran memperbaiki 

tauhid]. Kemudian di bab kedua membahas bab taubat, dikarenakan setiap hamba pasti berbuat dosa. Sehingga, jika 

seorang hamba telah berusaha memperbaiki ibadahnya hanya kepada Allah semata, maka hendaknya seorang hamba 

pun bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Selanjutnya di bab ketiga membahas tentang sabar. Hal ini 

dikarenakan tidaklah seorang hamba itu bisa menjalankan peribadatan dengan ikhlash dan tidak pula seorang hamba itu 

bisa bertaubat dengan benar kecuali dibutuhkan padanya sikap sabar. 

-capture scan kitab dari Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rohimahullah- 
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Bab Tentang Sabar 

Allah Ta’ala berfirman [yang artinya] : 

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah dalam kesabaran kalian itu, tetaplah bersiap siaga [di perbatasan 

negerimu] dan bertaqwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. [Surat Ali ‘Imron ayat 200] 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,  jiwa dan buah-

buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. [Surat Al Baqoroh ayat 155] 

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. [Az Zumar ayat 10] 

Dan orang yang bersabar dan mema’afkan (kesalahan orang lain) maka sungguh yang demikian itu termasuk hal-hal yang sangat 

utama. [Surat Asy Syuro ayat 43] 

Mintalah pertolongan [kepada Allah] dengan sabar dan [mengerjakan] shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 

sabar. [Surat Al Baqoroh ayat 153] 

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara 

kalian. [Surat Muhammad ayat 31] 

Dan ayat-ayat lain tentang perkara sabar dan penjelasan tentang keutamaannya sangatlah banyak dan sudah sangat 

dikenal. 

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

A. Makna Ash Shobr (Sabar) 

Asy Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin rohimahullah dalam Syarah Riyadush Sholihin menyebutkan bahwa 

makna ash shobr ada 2 yakni : 

a. Makna secara bahasa (lughowi), yakni bermakna menahan (              ). 

b. Makna secara istilah (syar’i), yakni      ُْفسُ  َحْبس ْورُ  َعٰلى النَّ م 
َثََلَثةُ  أ    (menahan diri terhadap 3 perkara) yakni : 

1. Menahan diri di atas keta’atan kepada Allah Ta’ala 

2. Menahan diri dari hal-hal yang diharomkan oleh Allah Ta’ala 

3. Menahan diri terhadap taqdir Allah Ta’ala yang tidak menyenangkan dirinya 

 

B. Penjelasan Tentang 3 Jenis Sabar 

Terkait dengan jenis-jenis sabar, maka terdapat sedikit penjelasan : 

1. Bersabar di atas keta’atan kepada Allah Ta’ala , yakni sabar dalam perintah-perintah Allah yang telah diwajibkan 

kepada hamba-Nya seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan semisalnya. Hal ini dikarenakan untuk bisa tetap 

kontinyu menjalankan perintah-perintah Allah tersebut adalah sesuatu hal yang berat bagi seorang hamba. 

Karena itulah diperlukan adanya kesabaran akan hal ini. 

2. Bersabar dari hal-hal yang diharomkan oleh Allah Ta’ala, yakni menahan diri dari hal-hal yang diharomkan oleh 

Allah Ta’ala seperti larangan minum khomr, zina, berkholwat (berduaan dengan lawan jenis yang bukan 

mahrom), berdusta, dan semisalnya.  
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Hal ini dikarenakan untuk bisa menjaga diri dari menjauhi hal-hal tersebut adalah sesuatu hal yang berat yang 

mana manusia diciptakan pada asalnya memiliki sifat mengikuti hawa nafsunya dan cenderung tidak mau untuk 

dilarang berbuat ini dan itu. Karena itulah diperlukan adanya kesabaran akan hal ini. 

3. Bersabar terhadap taqdir Allah Ta’ala yang tidak menyenangkan dirinya, yakni menahan diri dari perbuatan 

hati,lisan, dan anggota tubuh yang menunjukkan rasa atau sikap tidak menerima terhadap taqdir Allah yang tidak 

menyenangkan hatinya seperti musibah kematian orang yang dicintainya, kehilangan harta benda, sakit, dan 

semisalnya. Hal ini dikarenakan untuk bisa menjaga diri dari sikap hati yang tidak menerima atau ucapan lisan 

yang menentang atau perbuatan anggota tubuh yang menunjukkan penentangan (seperti memukul-mukul pipi, 

merobek-robek pakaian, menangis meraung-raung, dan semisalnya) adalah sesuatu hal yang berat pula 

dikarenakan sifat dasar keumuman manusia sangat tidak menyenangi musibah menimpa dirinya. Karena itulah 

diperlukan adanya kesabaran akan hal ini. 

 

C. Beberapa Macam Reaksi Manusia Dalam Menyikapi Suatu Musibah 

Terkait dengan sabar jenis ketiga yakni bersabar terhadap taqdir Allah yang tidak menyenangkan dirinya (misalkan 

tertimpa suatu musibah), maka di sana ada 4 jenis sikap manusia dalam menyikapi hal ini yakni : 

1. Marah atau tidak terima terhadap taqdir Allah tersebut.  

Hal ini tentunya merupakan perkara yang terlarang dikarenakan segala sesuatu yang menimpa seorang hamba 

telah ditaqdirkan oleh Allah dengan hikmah tertentu yang pasti baik. Jika hati, lisan, dan anggota tubuhnya 

melakukan suatu perbuatan yang telah ada nash larangannya, maka hal itu bisa menjerumuskannya dalam 

perbuatan dosa, seperti memukul-mukul wajah, merobek-robek pakaian, menangis meraung-raung, 

berprasangka buruk terhadap Allah, dan semisalnya. 

2. Sabar terhadap taqdir Allah tersebut. 

Artinya hati, lisan, dan anggota tubuhnya menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan rasa tidak terima 

terhadap taqdir Allah tersebut. Sikap inilah yang minimalnya ada pada seorang Muslimin ketika tertimpa suatu 

musibah. Hal ini pula yang tercantum pada makna Surat Al Baqoroh ayat 155 dan Surat Muhammad ayat 31 di 

atas sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imam An Nawawi rohimahullah. 

Dan sabar di saat tertimpa musibah bukanlah bermakna tidak boleh bersedih atau menangis. Tidaklah mengapa 

ia bersedih dan menangis selama bukan tangisan yang meraung-raung, asalkan hati, lisan, dan anggota tubuhnya 

tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap tidak terima terhadap taqdir Allah bagi dirinya. 

Hal ini sebagaimana tatkala putra Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang bernama Ibrohim (putra dari istri 

Beliau yang bernama Mariyah Al Qibthiyyah rodhiAllahu ‘anha) meninggal di waktu usia belia. Maka saat itu 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun meneteskan air mata dan merasa bersedih. 

3. Ridho terhadap taqdir Allah tersebut 

Artinya dia menerima dan berlapang dada dengan sepenuh hatinya terhadap musibah yang menimpa dirinya 

seolah-olah dia merasa tidak pernah terjadi apa-apa. Derajat sikap ridho terhadap musibah ini tentunya berada 

di atas sikap sabar, karena orang yang ridho terhadap musibah tentunya dia pun telah bersabar. 

4. Bersyukur terhadap taqdir Allah tersebut 

Ini merupakan derajat yang paling tinggi di dalam menyikapi suatu musibah yang menimpa diri seseorang. 

Seseorang yang bisa bersikap mensyukuri taqdir Allah berarti telah termasuk pula di dalamnya sikap sabar dan 
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ridho. Dan tidaklah seseorang bisa bersikap seperti ini melainkan karena ia yakin bahwasanya dengan datangnya 

musibah pada dirinya maka bisa menghapus dosa-dosanya dan mendatangkan pahala yang banyak baginya. 

 

D. Sabar Itu Adalah Pada Guncangan/Hentakan Yang Pertama Kali 

Terkait dengan sikap sabar terhadap taqdir Allah yang tidak menyenangkan dirinya seperti musibah, maka yang 

dianggap dengan seseorang bisa bersabar dan mendatangkan pahala baginya adalah jika ia bisa bersabar pada saat 

guncangan/hentakan yang pertama kali ketika datangnya musibah tersebut. 

Hal ini sebagaimana hadits shohih dari Anas bin Malik rodhiAllahu ‘anhu pada riwayat Al Imam Bukhori dan Al Imam 

Muslim rohimahumallah : 

َما ْبرُ  إ نَّ ْندَُ الصَّ ْدَمةُ  ع  اال ْوٰلى الصَّ  

Hanyalah kesabaran itu pada guncangan/hentakan yang pertama kali. 

Inilah hakikat kesabaran yang benar, yakni ketika seseorang tertimpa suatu musibah misalnya mendapat kabar bahwa 

ibu nya meninggal, maka tatkala mendengar kabar itu lantas ia bisa bersabar atau menahan diri dari berbuat suatu hal 

yang menunjukkan sikap tidak terima terhadap taqdir Allah, maka inilah sikap sabar yang benar. 

Adapun jika seseorang ketika tertimpa suatu musibah lantas ia tidak terima dan melakukan perbuatan yang 

menunjukkan sikap tidak terima terhadap taqdir Allah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian ia pada akhirnya 

mengatakan akan bersikap sabar, maka pada hakikatnya ini bukanlah sikap sabar yang dimaukan. Mengapa ? Karena 

sikap sabar yang seperti ini pada hakikatnya adalah dikarenakan keterpaksaan dan tidak ada pilihan lain.  

 

E. Sedikit Faedah Dari Surat Al Baqoroh Ayat 153 

Al Imam An Nawawi rohimahullah menukilkan pula surat Al Baqoroh ayat 153 di dalam pembahasan tentang sabar ini : 

هَُ ٰٓأَيُّ ـٰ ينَُ اَي ين واُْ َءاَمن واُْ ٱلَّذ  ۡبرُ  ٱۡسَتع  لَٰوةُ  ب ٱلصَّ َُ إ نَُّ ۚ ُ َوٱلصَّ ينَُ َمعَُ ٱّللَّ ب ر  ـٰ ٱلصَّ  

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan [kepada Allah] dengan sabar dan sholat ! Sesungguhnya Allah 

bersama orang-orang yang sabar. 

Dinukil secara makna dari Tafsir Ibnu Katsir rohimahullah terkait ayat ini :  

(lihat http://quran.almhml.com/t-2-1-153.html ) 

Sesungguhnya seorang hamba itu bisa jadi ia mendapatkan kenikmatan kemudian ia bersyukur, atau bisa jadi ia mendapatkan 

musibah kemudian ia bersabar. Sebagaimana datang dalam hadits : 

اُلََُعَجبُ  اءَُفَشَكَرَُكاَنَُخْير  َُسرَّ ُ:ُإ ْنُأََصاَبْته  اُلَه  َُكاَنَُخْير  ُإ الَّ َُقَضاء  لَه   ُ يَُّللاَّ ُاَلَُيْقض  ن  ْؤم  ُاُل ْلم  َُوإ ْنُأََصاَبْته  ه 

اُلَهُ  اءَُفَصَبَرَُكاَنَُخْير   َضرَّ

“Sungguh menakjubkan perkara seorang Mu’min. Tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan baginya kecuali hal itu baik baginya. Jika ia 

tertimpa kebaikan maka ia bersyukur kepada Allah, dan hal ini baik baginya. Dan jika ia tertimpa kejelekan maka ia bersabar, dan hal ini 

pun baik baginya.” [hadits riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ath Thobaroni,  dan Al Baihaqi]. 

Dan pada ayat ini terdapat penjelasan dari Allah bahwa sebaik-baik cara meminta tolong dalam menghadapi musibah-musibah 

yang menimpa seorang hamba adalah dengan bersabar dan mendirikan sholat sebagaimana juga dalam firman Allah  : 

http://quran.almhml.com/t-2-1-153.html
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ين واُْ ۡبرُ  َوٱۡسَتع  لَٰوةُ  ب ٱلصَّ َہا ۚ ُ َوٱلصَّ ينَُ َعَلى إ الَُّ لََكب يَرة ُ َوإ نَّ ع  ش  ـٰ ٱۡلَخ  

Dan mintalah pertolongan [kepada Allah] dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 

yang khusyu’ [surat Al Baqoroh ayat 45] 

Dan juga dalam hadits bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam jika terasa berat suatu masalah yang dihadapi, maka 

Beliau pun melakukan sholat. 

 

Adapun terkait lafazh  َُّإ ن َُ ينَُ َمعَُ ٱّللَّ ب ر  ـٰ ٱلصَّ   [sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar] pada ayat di atas, 

maka bukanlah yang dimaksud adalah kebersamaan Dzat nya Allah. Akan tetapi kebersamaan Allah (ma’iyyatullah) yang 

dimaksud di sini  adalah mencakup 2 macam yakni : 

1. Kebersamaan yang bersifat umum, yakni bahwasanya ‘ilmu/pengetahuan Allah meliputi seluruh makhluq-Nya. 

Artinya Allah Maha Mengetahui atas seluruh makhluq-Nya dan perbuatan-perbuatan mereka di mana pun 

mereka berada. Hal ini sebagaimana firman Allah : 

وَُ مُۡ َوه  نت مُۡ َما أَۡينَُ َمَعك  ير ُ  َتۡعَمل ونَُ ب َما َوٱّللَّ ُ ۚ ُ ك  َبص   

Dan Dia [Allah] bersama kalian di mana pun kalian berada. Dan Allah Maha Mengetahui segala perbuatan 

kalian. [Surat Al Hadid ayat 4] 

2. Kebersamaan yang bersifat khusus, yakni bahwasanya Allah akan memberikan penjagaan dan pertolongan 

hanya kepada hamba-Nya yang beriman dan diridhoi-Nya saja. Hal ini sebagaimana firman Allah : 

ُ ََُمَعُٱإ نَّ يَنُٱّللَّ َقوْاُوَُّٱلَّذ  حُۡٱتَّ مُمُّ يَنُه  ن ونَُلَّذ  س   

Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. 

[Surat An Nahl ayat 128] 

َُ َيتَّقُ  َوَمن  ا ۥ لَّهُ  َيۡجَعل ٱّللَّ َمۡخَرج     

ۡقهُ  ۡنُ َوَيۡرز  بُ  اَلُ َحۡيثُ  م  لُۡ َوَمن ۚ ُ َيۡحَتس  ُ  َعلَى َيَتَوكَّ َُ إ نَُّ ۚ ُۥ ۤ َحۡسب هُ  َفه وَُ ٱّللَّ ل غُ  ٱّللَّ ـٰ ه ۦ َب ۚ ُ أَۡمر   

لُ  ٱّللَّ ُ َجَعلَُ َقدُۡ  ا َشۡىء ُ  ل ك  َقۡدر    

Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (2) Dan 

memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah 

niscaya Allah akan mencukupkan [keperluan] nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan [yang 

dikehendaki] Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.(3) 

 [Surat Ath Tholaq ayat 2-3] 

Dan sekali lagi, bukanlah kebersamaan yang dimaksudkan adalah kebersamaan Dzat nya Allah Ta’ala. Hal ini 

dikarenakan Allah berfirman : 

نُ  ـٰ ۡحَم ٱۡسَتَوىُٰ ٱۡلَعۡرشُ  َعلَى ٱلرَّ   

Ar Rohman [yakni Allah] ber-istawa di atas ‘arsy-Nya [Surat Thoha ayat 5] 
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Pembahasan mengenai ma’iyyatullah [kebersamaan Allah dengan hamba-Nya] ini haruslah dipahami dengan benar agar 

tidak terjerumus ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Hal ini sebagaimana yang telah menimpa 

sebagian manusia yang memahami kebersamaan Allah secara keliru sehingga muncul padanya 2 pemahaman sesat dan 

kufur yakni : 

1. Meyakini bahwasanya Allah bisa menyatu dengan diri seorang hamba (manunggaling kawulo gusti atau 

wihdatul wujud) 

2. Meyakini bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. 

Secara akal sehat, 2 pemahaman di atas sangatlah tidak mungkin terjadi pada Allah Ta’ala. Bagaimana mungkin Allah 

Ta’ala Yang Maha Besar itu bisa menyatu dengan diri seorang manusia ??? Bagaimana mungkin Allah itu ada di mana-

mana ??? Jika saja Allah ada di mana-mana, maka konsekuensi sederhananya adalah berarti Allah ada pula di comberan, 

di toilet, dan di tempat-tempat kotor dan hina lainnya. Tentunya hal ini sangatlah tidak mungkin. 

Subhanallahi ‘amma yashifun, Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan tersebut. 

Selain itu, secara makna bahasa pun tidaklah harus dipahami bahwa kata “bersama” itu harus bermakna kebersamaan 

dzatnya. Hal ini sebagaimana kalimat :  

“Aku berjalan di malam hari dan bulan bersamaku.” 

Pada kalimat tersebut tentunya tidaklah dipahami bahwasanya bulan itu berjalan beriringan di sebelah diri orang 

tersebut. Akan tetapi yang bersama dengannya adalah cahaya bulannya, dan bukan dzat bulan itu sendiri. 

Demikianlah apa yang bisa disampaikan berkenaan dengan pendahuluan Bab Ash Shobr dari Kitab Riyadush Sholihin ini. 

Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Allahu A’lam. 

Wallahul Muwaffiq. 

 

مَْ للاهَ بَاَركََ  فِْيكه  


