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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  ( الصالحين رياض  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-41 

 

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 memasuki hadits ke-41. 

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

nomor 40  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-41 : 

Dan diriwayatkan dari Anas rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Janganlah 

salah seorang dari kalian mengharapkan kematian disebabkan musibah/mudhorot yang menimpanya. Jika memang 

ia terpaksa harus melakukannya, maka ucapkanlah : “Allaahumm, ahyiniy maa kaanatil hayaatu khoyron liy. Wa 

tawaffaniy idzaa kaanatil wafaatu khyron liy” (Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu memang baik bagiku 

dan matikanlah aku jika memang kematian itu baik bagiku).” 

[muttafaqun ‘alaih _yakni disepakati keshohihannya_  oleh Al Imam Al Bukhori dan Al Imam Muslim rohimahumallah 

di dalam Shohih keduanya] 

Catatan kaki : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhori rohimahullah dalam Shohih nya pada Kitab Tentang Penyakit, pada 

Bab Tentang Harapan Kematian dari Seseorang Yang Sakit, nomor hadits 5671. Dan Al Imam Muslim rohimahullah 

dalam Shohih nya pada Kitab Tentang Dzikir dan Do’a, pada Bab Dibencinya Mengharapkan Kematian Tatkala 

Tertimpa Musibah/Mudhorot, nomor hadits 2680.  
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Faedah dan Penjelasan Hadits 

1. Larangan untuk mengharapkan kematian tatkala tertimpa musibah/mudhorot 

Sebagai seorang manusia, tentunya kita semua pasti akan ditimpa yang namanya musibah/mudhorot baik itu kecil 

maupun besar. Akan tetapi, sebagai seorang Muslim/Muslimah kita telah diajarkan agar bersabar dan dilarang untuk 

mengharapkan kematian disebabkan musibah/mudhorot yang menimpa tersebut.  Hal ini dikarenakan pengharapan 

kematian ketika ditimpa musibah/mudhorot tentunya merupakan wujud ketidaksabaran seseorang dan putus asa 

terhadap taqdir Allah Ta’ala. Dan hal ini tentunya dilarang di dalam Islam sebagaimana lafazh hadits tersebut. 

Akan tetapi, tatkala di dalam ajaran Islam kita dilarang dengan sesuatu hal maka pasti di sana akan ada jalan keluar yang 

bisa dilakukan oleh diri kita. Dan ini merupakan bukti keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam yang Allah Ta’ala utus 

dengannya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam.  

Misalnya sebagaimana dalam hadits di atas. Ketika umat Islam dilarang untuk mengharapkan kematian tatkala tertimpa 

musibah/mudhorot, ajaran Islam memberikan jalan keluar yang lebih baik yakni dengan tetap bersabar seraya 

mengucapkan jika memang terpaksa : “Allaahumm, ahyiniy maa kaanatil hayaatu khoyron liy. Wa tawaffaniy idzaa 

kaanatil wafaatu khyron liy” (Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu memang baik bagiku dan matikanlah aku 

jika memang kematian itu baik bagiku).” 

Semisal dengan hal ini yakni terkait hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Di satu sisi, ajaran Islam menghasung 

orang-orang kaya untuk gemar berinfaq kepada orang-orang miskin. Tapi di sisi lainnya, ajaran Islam pun mencela 

perbuatan meminta-minta tanpa adanya kebutuhan mendesak. Dan pada keduanya (yakni orang kaya yang gemar 

berinfaq dan orang miskin yang bersabar) telah diberi keutamaan-keutamaan tersendiri. 

Contoh lain yakni terkait pelarangan khomr dan daging babi. Maka ketika umat Islam dilarang untuk minum khomr dan 

makan daging babi, ajaran Islam telah membolehkan sekian banyak minuman dan makanan yang baik-baik untuk 

dikonsumsi oleh umat Islam. Dan contoh seperti ini sangatlah banyak. Subhanallah, betapa indah dan mengagumkannya 

ajaran Islam tersebut. Oleh karena itu, hendaknya hal ini menjadi dorongan bagi kita bersama untuk mau mempelajari 

ajaran Islam yang benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. 

Terkait dengan larangan untuk mengharapkan kematian, maka hal ini dikarenakan bisa jadi kematian yang ia harapkan 

tersebut justru berakibat buruk bagi dirinya misalnya ternyata dengan kematian itu justru mengantarkannya kepada 

‘adzab qubur atau semisalnya. Dan bisa jadi pula kehidupan yang ia jalani itu justru lebih baik bagi dirinya sehingga bisa 

mengantarkannya kepada taubat nasuha, memperbanyak amalan kebaikan, dan semisalnya. Karena, seseorang itu tidak 

mengetahui akan taqdir dirinya masing-masing. Allah Ta’ala berfirman : 

ُ يَ ٱوَ   ۗلَُّكم   ا َوُهَو َشر   ـ    أَن ُتِحبُّوْا َشي   َوَعَسى     ۖم  ڪُ لَّ  ر   ا َوُهَو َخي  ـ    َرُهوْا َشي  أَن َتك   َوَعَسى     ۖلَُّكم   ه   قَِتاُل َوُهَو ُكر  ل  ٱُم ڪُ ُكِتَب َعلَي    لَُم َوأَنُتم  ع  َّللَّ

لَُمونَ ََل َتع    

Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Bisa jadi kalian membenci 

sesuatu, padahal hal itu amat baik bagi kalian. Dan bisa jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal hal itu amat buruk 

bagi kalian. Allah Maha Mengetahui, sedang kalian tidaklah mengetahui. [Surat ke-2 Al Baqoroh ayat 216] 

Adapun ajaran Islam telah memberikan tuntunan terkait seseorang yang tertimpa musibah/mudhorot yakni dengan 

mengucapkan kalimat istirja’ sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala : 

ُهم إَِذا   ٱلَِّذينَ  َبت  ـ    أََص
ِصيَبة   اْ  مُّ ا َقالُو  ا   َّلِلَِّ  إِنَّ هِ  َوإِنَّ َرٲِجُعونَ  إِلَي   

[yaitu] orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji`uun" 

(sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada-Nya lah kami akan kembali).  

[Surat ke-2 Al Baqoroh ayat 156] 
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Kemudian ia berdo’a sebagaimana dalam hadits dari Ummu Salamah dalam Shohih Muslim no.918 bahwasanya 

Rosulullah shollalahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

 

Tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah : "innaa lillaahi 

wa innaa ilaihi rooji`uun. Allaahumma’jurniy fiy mushiibatiy wa akhlifliy khoyron minhaa (Sesungguhnya kami adalah 

milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah kami pahala karena mushibah ini dan gantilah untukku 

dengan yang lebih baik darinya), melainkan Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik.”  

Sebagai tambahan, kita sebagai umat Islam dilarang untuk mengharapkan kematian. Akan tetapi, di saat yang 

bersamaan kita pun dianjurkan untuk memperbanyak mengingat mati dalam rangka melembutkan hati, mendorong diri 

untuk memperbanyak amalan kebaikan, dan semisalnya. Maka hal ini tentunya merupakan satu sisi dari keindahan 

aturan Islam. Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

 

Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan-kelezatan, yakni al maut (kematian). 

[hadits riwayat At Tirmidzi no.2307 dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu, dan dinyatakan hasan shohih oleh Al 

Albani rohimahullah dalam Shohih Sunan At Tirmidzi] 

2. Bahwa umat Islam telah diajarkan untuk menjadi sosok manusia yang tangguh, tidak mudah putus asa, dan 

optimis di dalam kehidupan 

Hal ini menjadi bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya umat Islam adalah umat yang terbelakang, 

tidak bisa berpikiran maju, jumud, dan semisalnya. Sehingga, mereka beranggapan bahwasanya jika ajaran Islam 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka justru akan membuat manusia menjadi mundur ke belakang dan tidak 

akan bisa maju. Maka hadits ini adalah salah satu bantahan bagi anggapan mereka yang keliru tersebut. 

Di dalam hadits ini justru umat Islam diperintahkan untuk tidak menjadi sosok yang cengeng, mudah mengeluh, mudah 

putus asa, dan semisalnya.  

Allah Ta’ala berfirman : 

َتِبقُواْ  َرٲتِ  َفٱس  َخي  ۚ   ٱل   

Berlomba-lomba lah kalian dalam kebajikan [Surat ke-2 Al Baqoroh ayat 148] 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam juga telah bersabda sebagaimana dalam Shohih Muslim no.4822 dari hadits Abu 

Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu : 

ِعيفِ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  ّللاَِّ  إِلَى َوأََحبُّ  َخْير   اْلَقِويُّ  اْلُمْؤِمنُ   َوإِنْ  ، َتْعَجزْ  َوََل  ِباَّللَِّ  َواْسَتِعنْ  ، َيْنَفُعكَ  َما َعلَى اْحِرصْ  َخْير   ُكل   َوِفي ، الضَّ

ْيَطانِ  َعَملَ  َتْفَتحُ  لَوْ  َفإِنَّ  ، َفَعلَ  َشاءَ  َوَما ّللاَِّ  َقَدرُ :  قُلْ  َولَِكنْ  ، َوَكَذا َكَذا َكانَ  َفَعْلتُ  أَنِّي لَوْ :  َتقُلْ  َفَل  َشْيء   أََصاَبكَ  الشَّ   

Seorang Mu’min yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada seorang Mu’min yang lemah, dan pada keduanya terdapat 

kebaikan. Bersegeralah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah 

engkau lemah.  



4 
 
Jika engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau berkata : “Seandainya aku tadi berbuat demikian dan demikian.” 

Akan tetapi katakanlah : “Qodarullaahi, wa maa syaa’a fa’al.” (ini adalah taqdir Allah, dan Allah berbuat apa-apa yang 

Allah kehendaki). Hal ini dikarenakan ucapan “Law” (seandainya) akan membuka amalan syaithon.” 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=4822&pid=108307 

catatan : bisa pula dibaca “Qoddarallaahu, wa maa syaa’a fa’al” (Allah telah mentaqdirkan, dan Allah berbuat apa-apa 

yang Allah kehendaki). 

3. Jika seorang Muslim/Muslimah dilarang untuk mengharapkan kematian, maka tentunya bunuh diri merupakan 

dosa besar yang diharomkan di dalam ajaran Islam 

Hal ini juga sebagaimana firman Allah Ta’ala : 

ـ  أَ  َهاَي اْ  ََل  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  يُّ ُڪلُو 
َوٲلَُكم َتأ  َنڪُم أَم  ِطلِ  َبي  ـ  َب َرة   َتُكونَ  أَن إَِلَّ   ِبٱل  ـ  نُكم   َتَراض    َعن ِتَج اْ  َوََل  ۚ   مِّ ُتلُو  َ  إِنَّ  ۚ   أَنفَُسُكم   َتق  ا ِبُكم   َكانَ  ٱَّللَّ َرِحيم    

َعل   َوَمن ا َذٲلِكَ  َيف  َوٲن   ا ُعد  م   فَ َفسَ  َوُظل  لِيهِ  و  ا ُنص  ِ  َعلَى َذٲلِكَ  َوَڪانَ  ۚ   َنار   ا ٱَّللَّ َيِسير    

َتِنُبواْ  إِن نَ  َما َڪَبا ٮ ِرَ  َتج  َہو  هُ  ُتن  ـ َاِتُكم   َعنُكم   ُنَكفِّر   َعن  ڪُم َسيِّ ِخل  َخل    َوُند  د  ا مُّ َكِريم     

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kalian membunuh diri-

diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. (29) Dan barangsiapa berbuat demikian dengan 

melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah 

bagi Allah. (30) Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian untuk mengerjakannya, 

niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian [dosa-dosa yang kecil] dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia 

[surga]. (31) [Surat ke-4 An Nisaa’ ayat 29-31] 

Dan adapun di akhirat kelak seseorang yang bunuh diri maka akan disiksa dengan apa yang ia gunakan untuk 

membunuh dirinya tersebut. Jika ia menggunakan pisau, maka di akhirat kelak ia akan terus menerus menusukkan pisau 

ke tubuhnya. Jika ia meminum racun, maka di akhirat kelak ia akan terus menerus minum racun. Jika ia menjatuhkan diri 

dari ketinggian, maka di akhirat kelak ia akan terus menerus menjatuhkan dirinya dari ketinggian, dan demikian 

seterusnya. Na’udzu billahi min dzalik. 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

أ ْ يَِدهِْ فِي فََحِديَدت ه ْ ، بَِحِديَدةْ  نَف َسه ْ قَتَلَْ َمنْ  َخلًَّدا َخالًِدا َجهَنَّمَْ نَارِْ فِي ، بَط نِهِْ فِي بِهَا يَتََوجَّ ا َشِربَْ َوَمنْ  ، أَبًَدا فِيهَا م   فَه وَْ نَف َسه ْ قَتَلَْفَْ ، َسم ً

َخلًَّدا َخالًِدا َجهَنَّمَْ نَارِْ فِي ، يَتََحسَّاه ْ َخلًَّدا َخالًِدا َجهَنَّمَْ نَارِْ فِي يَتََردَّى فَه وَْ ، نَف َسه ْ فَقَتَلَْ ، َجبَلْ  ِمنْ  تََردَّى َوَمنْ  ، أَبًَدا فِيهَا م  أَبًَدا فِيهَا م   

Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka kelak ia akan memegang besi tersebut dan menusuk-

nusukannya ke perutnya di neraka jahannam selama-lamanya. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan minum 

racun, maka kelak ia akan terus menerus meminum racun tersebut di neraka jahannam selama-lamanya. Dan 

barangsiapa bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka kelak ia akan mengulang-ulangi perbuatan 

tersebut di neraka jahannam selama-lamanya. [Shohih Muslim no.162 dari hadits Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu] 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=162&pid=105921 

Termasuk pula bunuh diri adalah apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang mengaku berjihad dengan cara 

meledakkan diri mereka sendiri dengan bom. Maka kita berlindung kepada Allah dari tindakan bunuh diri. 

Dan dari sisi ini, menunjukkan kepada kita semua akan pentingnya untuk belajar memahami agama Islam dengan benar 

sehingga terhindar dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. 

 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=4822&pid=108307
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=162&pid=105921
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4. Permasalahan terkait ucapan Maryam rodhiAllahu ‘anha yang seolah-olah mengharapkan kematian dirinya 

Di dalam surat Maryam ayat 23, Allah Ta’ala berfirman menceritakan tentang ucapan Maryam tatkala menghadapi 

kesusahan akan melahirkan anak yang dikandungnya dan kekhawatiran yang besar akan tuduhan buruk kaumnya :  

َمَخاضُ  َفأََجا َءَها عِ  إِلَى   ٱل  لَةِ  ِجذ  َتنِى َقالَت   ٱلنَّخ  لَي  ـ  لَ  ِمتُّ  َي َذا َقب  ـ  ا َوُڪنتُ  َه ي   امَّ  َنس  نِسي     

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa Maryam [bersandar] pada pangkal pohon kurma, ia berkata: "Aduhai, 

alangkah baiknya seandainya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan". 

[Surat ke-19 Maryam ayat 23] 

Dari ayat tersebut, bisa jadi akan muncul pertanyaan mengapa Maryam berkata demikian ? Bukankah antara ayat Al 

Qur’an dan Al Hadits tidak mungkin bertentangan ? Lantas mengapa kok ayat tersebut seolah-olah bertentangan 

dengan hadits tentang larangan mengharapkan kematian ? 

Maka Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin di dalam Syarh Riyadush Sholihin memberikan jawaban secara makna terkait hal ini : 

a. Bahwasanya syari’at Islam itu menghapuskan syari’at sebelumnya. Sehingga, bisa jadi ada suatu hal yang 

diperbolehkan di dalam syari’at sebelum Islam ternyata telah dihapuskan dengan datangnya Islam. Ini jika 

memang benar bahwa ucapan Maryam tersebut adalah termasuk dalam larangan mengharapkan kematian 

sebagaimana dalam lafazh hadits di atas. 

b. Bahwasanya apa yang diucapkan Maryam dalam ayat di atas adalah harapan mati sebelum datangnya 

musibah/ujian, sedangkan yang dilarang di dalam hadits adalah harapan mati ketika tertimpa musibah/ujian. 

Hal ini bisa dilihat pada lafazh “Yaa laytaniy, mittu qobla haadzaa” (duhai, seandainya aku mati sebelum ini). 

c. Bahwasanya apa yang menjadi kekhawatiran Maryam dalam ayat tersebut adalah terkait kekhawatiran 

agamanya dari akibat ujian tersebut, dan bukan karena putus asa terhadap ujian/musibah duniawi. Sehingga, 

Maryam berkeinginan untuk tetap bisa menjaga agamanya. Dan hal ini semisal dengan apa yang diucapkan oleh 

Nabi Yusuf ‘alaihissalam dalam do’anya : 

ا َتَوفَّنِى لِم   نِى ُمس  ِحق  لِِحينَ  َوأَل  ـ  ِبٱلصَّ  

(Ya Allah), wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang sholih. 

[Surat ke-12 ayat 101] 

Demikianlah beberapa faedah hadits yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. 

Wallahu A’lam. 

ِفْيُكمْ  ّللاُ  َباَركَ    


