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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Tentang Taubat : Hadits ke-20 

 

Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya. 
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. Barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada 
yang bisa memberikan hidayah padanya. 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 yakni Bab At Taubah (Bab Tentang Taubat) pada hadits no. 20. 

-dalam kitab Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rohimahulloh tertulis nomor haditsnya adalah nomor 19  

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

-capture scan kitab dari Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Muhammad bin Sholih al ‘Utsaimin rohimahullah- 
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Hadits ke-20 : 

Dan dari Zirr bin Hubaisy ia berkata : Aku pernah mendatangi Shofwan bin ‘Assal rodhiAllahu ‘anhu guna 

bertanya kepadanya tentang mengusap kedua khuf (al mas-hu ‘ala al khufain). Maka Shofwan berkata : “Apa yang 

menyebabkan engkau datang wahai Zirr ?” Maka aku pun menjawab : “mengharapkan ‘ilmu (yakni ‘ilmu agama).” 

Kemudian Shofwan berkata : “Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ‘ilmu 

karena ridho dengan apa yang mereka cari.” Maka aku pun berkata : “Sesungguhnya telah ada keraguan pada diriku 

tentang perkara mengusap kedua khuf setelah buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK). Dan engkau wahai 

Shofwan adalah salah seorang dari shohabat Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam. Maka aku datang guna menanyaimu. 

Apakah engkau pernah mendengar suatu keterangan tentang hal tersebut ?” Shofwan menjawab : “Iya. Nabi shollallahu 

‘alaihi wasallam telah memerintahkan kami jika dalam keadaan safar atau musafir, diperbolehkan untuk tidak melepas 

kedua khuf kami selama 3 hari 3 malam dikarenakan BAB atau BAK atau tidur, kecuali jika janabah (hadats besar).” 

 Maka aku pun bertanya kembali : “Apakah engkau pernah mendengar sesuatu tentang al hawa’ (rasa cinta 

suatu kaum kepada kaum yang lain) ?” Shofwan menjawab : “Iya. Dulu kami pernah bersama Rosulullah shollallahu 

‘alaihi wasallam dalam sebuah safar. Maka tatkala kami berada di sisi Beliau, tiba-tiba seorang ‘Arob badui 

(pedalaman) memanggil Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dengan suara yang keras : “Wahai Muhammad !” Maka 

Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun menjawab dengan suara yang keras pula (dalam rangka mengimbangi 

lawan bicara, dan bukan karena perangai Beliau yang kasar) : “Inilah saya !” Maka aku pun berkata kepada ‘Arob badui 

tersebut : “Celaka kamu ! Pelankanlah suaramu ! Sungguh engkau ini sedang berada di sisi Rosulullah shollallahu ‘alaihi 

wasallam. Dan sungguh engkau telah dilarang dari hal yang demikian ini.” ‘Arob badui tersebut malah menjawab : 

“Demi Allah, aku tidak akan memelankan suaraku.” Kemudian ia bertanya kepada Rosulullah shollallahu ‘alaihi 

wasallam : “Bagaimana dengan seseorang yang mencintai suatu kaum akan tetapi ia belum bisa menyamai amalan 

kaum tersebut ?” Maka Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam menjawab : “Seseorang itu akan bersama dengan orang-

orang yang ia cintai di hari kiamat kelak.” 

 Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam senantiasa mengatakan hal yang demikian sampai-sampai Beliau 

menyebutkan pula tentang sebuah pintu yang berada di sebelah barat yang sangat lebar atau yang lebarnya mencapai 

perjalanan selama 40 atau 70 tahun. Maka berkata Sufyan (salah seorang rowi hadits ini) : “Di arah Syam. Allah Ta’ala 

telah menciptakannya pada hari diciptakannya langit dan bumi. Pintu itu senantiasa terbuka untuk menerima taubat 

hamba-Nya. Pintu itu tidak akan pernah tertutup hingga terbitnya matahari dari arah baratnya.”  

* hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi (hadits nomor 3529) dan juga diriwayatkan selainnya. Berkata At Tirmidzi : 

hadits hasan shohih. 

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

Faedah Hadits : 

1. Terdapat anjuran bagi seseorang yang ragu terhadap suatu hal (terlebih lagi berkaitan dengan perkara agama) 

untuk tidak segan bertanya kepada orang lain yang memiliki ‘ilmu tentangnya dan dikenal sebagai orang yang 

terpercaya. Hal ini sebagaimana perbuatan salah seorang tabi’in yakni Zirr bin Hubaisy rohimahullah yang bertanya 

kepada salah seorang shohabat Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam tentang perkara hukum mengusap kedua 

khuf. Zirr bin Hubaisy telah mengetahui bahwasanya sosok shohabat adalah sosok yang paling mengerti tentang 

bagaimana memahami syari’at Islam ini dengan benar dikarenakan para shohabat hidup bersama dan di bawah 

bimbingan langsung Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam.  

Zirr bin Hubaisy pun tahu bahwasanya sosok shohabat adalah sosok yang terpercaya dan tidak mungkin berdusta 

atau menyembunyikan ‘ilmu pengetahuan agama dari orang lain. Hal ini karena Allah Ta’ala telah memberikan 

rekomendasi dan pujian langsung kepada para shohabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sebagaimana 

tercantum dalam Surat At Taubah ayat 100 : 
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ِبقُونََ ـٰ لُونََ َوٱلسَّ َوَّ ِجِرينََ ِمنََ ٱۡلأ ـٰ ُمَه َنَصارَِ ٱلأ َبُعوُهم َوٱلَِّذينََ َوٱۡلأ ن  َ ٱتَّ ـٰ َس ِضىََ ِبإِحأ َُ رَّ ُہمَأ ٱّللَّ هَُ َوَرُضواَ  َعنأ ِرى ت َ َجنَّٰـَ لَُهمَأ َوأََعدََّ َعنأ  َتجأ

َتَها رَُ َتحأ ـٰ َه َنأ لِِدينََ ٱۡلأ ـٰ ا ِفيَہا َ َخ زَُ َذٲلِكََ ۚ َ أََبد   َفوأ َعِظيمَُ ٱلأ ٱلأ  

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama [masuk Islam] di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar 

dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho 

kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka 

kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. 

Sehingga, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata jika ada di zaman sekarang ini seseorang yang mengaku 

sebagai Muslim akan tetapi lisannya tidak selamat dari celaan terhadap para shohabat rodhiAllahu ‘anhum ajma’in. 

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syi’ah dan yang semisal mereka. 

2. Terdapat faedah bahwasanya ‘ilmu agama itu adalah sesuatu yang dicari dan bukan sesuatu yang ditunggu. Hal ini 

sebagaimana perbuatan Zirr bin Hubaisy rohimahullah yang tatkala ia ingin mencari jawaban akan keraguannya, ia 

pun mendatangi Shofwan bin ‘Assal rodhiAllahu ‘anhu dan tidak lantas duduk berdiam diri menunggu datangnya 

jawaban kepada dirinya.  

Hal ini tentu saja menjadi dorongan bagi kita bersama untuk tidak malas menuntut ‘ilmu agama Islam yang kita 

yakini ini. Jangan memiliki prinsip sebagaimana sebagian orang yang mengatakan secara makna : “Kalau saja Allah 

menghendaki kebaikan bagi saya, pasti ‘ilmu agama itu akan Allah berikan kepada saya tanpa harus repot-repot 

mencarinya”, atau perkataan yang semisalnya. 

3. Terdapat faedah keutamaan majelis ‘ilmu agama dan orang-orang yang menuntut ‘ilmu agama, yakni dinaungi oleh 

sayap-sayap para malaikat Allah. Hal ini adalah perkara ghoib yang harus kita imani tanpa ragu, dan tanpa 

bertanya-tanya seperti apa bentuk sayapnya, dan tidak pula menjadikan hal ini sebagai bahan gurauan seperti 

ucapan sebagian penuntut ‘ilmu agama : “awas hati-hati jalannya, jangan sampai nginjak sayap malaikat!” atau 

gurauan semisalnya.  

Allah Ta’ala telah berfirman dalam Surat Al Baqoroh ayat 1-3 : 

 ال مَ 

بَُ لِكَََذٲ ـٰ ڪَِت بََ َلَ ٱلأ ى ۚ َ ِفيهَِ ۚ َ َريأ قِينََ ُهد   ُمتَّ لِّلأ  

ِمُنونََ ٱلَِّذينََ بَِ ُيؤأ َغيأ لَٰوةََ َوُيِقيُمونََ ِبٱلأ ا ٱلصَّ ُهمَأ َوِممَّ ـٰ َن ُينِفقُون َرَزقأ  

 Alif laam miim (1) Kitab [Al Qur’an] ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, 

(2) [yaitu] mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki 

yang Kami anugerahkan kepada mereka (3) 

Juga dalam Surat At Taubah ayat 65 : 

َتُهمَأ َولَٮ ِن َما لََيقُولُنََّ َسأَلأ َعبَُ َنُخوضَُ ُڪنَّا إِنَّ ِتِهۦ أَِبٱّللََِّ قُلَأ ۚ َ َوَنلأ ـٰ ِزُءونََ ُكنُتمَأ َوَرُسولِِهۦ َوَءاَي َتہأ َتسأ  

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka [tentang apa yang mereka lakukan itu], tentulah mereka akan menjawab: 

"Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-

ayat-Nya dan Rosul-Nya kalian saling berolok-olok?"  

Dari faedah ini pula kita ketahui bahwasanya malaikat Allah itu jumlahnya banyak dengan tugas masing-masing 

yang Allah berikan kepada mereka. Salah satunya adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari majelis-

majelis ‘ilmu agama dan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya.  
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4. Terdapat faedah penetapan bahwasanya malaikat itu adalah makhluq Allah yang memiliki jasad dan sayap-sayap. 

Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam Surat Al Fathir ayat 1 : 

 

دَُ َحمأ َوٲتَِ َفاِطرَِ ّلِلََِّ ٱلأ ـٰ َم ِضَ ٱلسَّ َرأ ـٰ ٮ َِكةَِ َجاِعلَِ َوٱۡلأ َملَ
لِىَ  ُرُسل َ ٱلأ ِنَحة َ  أُو  َنىَٰ أَجأ ثأ ثََ مَّ ـٰ َعَ  َوُثلَ ـٰ قَِ ِفى َيِزيدَُ َوُرَب َخلأ ََ إِنََّ َيَشا ُءَ  َما ٱلأ  ٱّللَّ

ء َ  ُكلَِّ َعلَىَٰ َقِدير َ  َشىأ  

Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan [untuk mengurus 

berbagai macam urusan] yang mempunyai sayap, masing-masing [ada yang] dua, tiga dan empat. Allah 

menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.  

       Iman terhadap para malaikat merupakan salah satu rukun iman yang enam. Barangsiapa yang mengingkari adanya 

malaikat, maka ia telah kufur keluar dari Islam. Iman terhadap para malaikat juga merupakan iman terhadap hal 

yang ghoib (tidak nampak). Cukup bagi kita untuk beriman tanpa bertanya-tanya bagaimana hakikat bentuk 

malaikat tersebut. Demikian pula terhadap hal-hal ghoib lainnya yang tersebut dalam Al Qur’an maupun hadits 

yang shohih, maka kita wajib beriman padanya. 

Termasuk kekufuran yang nyata pula adalah keyakinan sebagian orang yang telah terpengaruh filsafat atau 

pemahaman atheis yang menyatakan bahwasanya malaikat itu bukanlah makhluq yang memiliki jasad, tapi ia 

hanyalah dorongan hati untuk berbuat kebaikan, sedangkan syaithon dari bangsa jin hanyalah dorongan hati untuk 

berbuat kejelekan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan tersebut.  

5. Terdapat faedah adanya syari’at mengusap kedua khuf. 

Khuf adalah sesuatu yang dipakai di kedua kaki dan menutupi kedua mata kaki, baik itu terbuat dari kulit atau 

lainnya seperti kaos kaki, sepatu, atau semisalnya. Tidaklah dikatakan sebagai khuf jika ia tidak menutupi kedua 

mata kaki.  

Beberapa hal ringkas terkait syari’at mengusap kedua khuf antara lain : 

a. Diperbolehkan bagi orang yang berwudhu’ untuk tidak melepas kedua khuf nya dan cukup hanya mengusapnya, 

dengan syarat tatkala ia mulai memakai khuf dalam keadaan telah berwudhu’ denga wudhu’ yang sempurna 

(termasuk membasuh kedua kaki). 

b. Lama pembolehan mengusap khuf adalah satu hari satu malam bagi orang yang mukim, dan tiga hari tiga malam 

bagi orang yang safar. Jika telah lewat waktunya, maka tatkala wudhu’ ia harus melepas kedua khuf nya dan 

membasuh kedua kakinya secara sempurna. 

c. Bagian yang diusap adalah bagian atas khuf. Cara mengusapnya adalah kedua tangan dibasahi air, lalu tangan 

kanan mengusap khuf kanan, dan tangan kiri mengusap khuf kiri secara bersamaan sebanyak 1x. Lihat gambar! 

 

d. Jika khuf nya terkena najis, maka sebagaimana hukum benda yang terkena najis, wajib najis tersebut dihilangkan 

dzat nya terlebih dahulu agar bisa dipakai untuk sholat. 
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Banyak dari para ‘ulama ahlus sunnah yang memasukkan pula perkara kebolehan mengusap kedua khuf di dalam 

buku-buku ‘aqidah/keyakinan mereka. Padahal sebagaimana kita ketahui, perkara mengusap khuf seharusnya 

dimasukkan dalam pembahasan fiqih atau hukum-hukum. Hal ini dikarenakan sebagai pembeda dari 

‘aqidah/keyakinan orang-orang Syi’ah yang mana mereka menolak adanya syari’at bolehnya mengusap khuf.  

Dan kenyataannya, hadits tentang tata cara mengusap khuf ini justru ada yang diriwayatkan oleh shohabat ‘Ali bin 

Abi Tholib rodhiAllahu ‘anhu. Padahal sebagaimana kita ketahui, orang-orang Syi’ah mengaku menghormati ‘Ali bin 

Abi Tholib dan anak keturunannya secara berlebihan, dan pada saat yang bersamaan mereka menolak syari’at 

pembolehan mengusap khuf. Bukankah ini suatu kontradiksi yang sangat nyata ??? 

Dari ‘Ali bin Abi Tholib -rodhiAllahu ‘anhu- dia berkata: 

ِهَوََ ََُعلَي  ََِصلَّىََّللاَّ َلِل ُمِقيمََِجَعَلََرُسوُلََّللاَّ لَة  اََولَي  م  َلِل ُمَساِفِرََوَيو  ََولََيالَِيُهنَّ ام  َمََثَلَثَةَأَيَّ
َسلَّ  

“Rosulullah -shollallahu ‘alaihi wasallam- telah menjadikan waktu tiga hari tiga malam bagi musafir (untuk 

mengusap khuf) dan sehari semalam bagi orang yang menetap (muqim).” (HR. Muslim no. 276) 

 http://al-atsariyyah.com/mengusap-sepatu-khuf-sandal-na%E2%80%99l-dan-kaos-kaki-jaurab-dalam-wudhu.html  

Dari tata cara mengusap khuf ini pula bisa kita ambil faedah bahwasanya syari’at Islam itu bukanlah syari’at yang 

hanya berdasarkan akal semata. Mengapa ? Karena, secara akal mestinya bagian yang lebih pantas diusap adalah 

bagian bawah khuf. Akan tetapi ternyata tata cara mengusap khuf yang diusap justru adalah bagian atasnya. Maka 

perhatikanlah hal ini wahai para pendewa akal !!! 

‘Ali bin Abi Tholib rodhiAllahu ‘anhu berkata: 

ينَ  َكانََ لَو ْأيَِ الدِّ فَِّ أَْسفَلَ  لََكانََ بِالرَّ فَّيهَِ ظَاِهرَِ َعلَى يَْمَسحَ   للاَِ َرسولََ َرأَيتَ  َوقَدَْ  أَْعالَه َ نَْمَِ بِاْلَمْسحَِ أَْولَى اْلخ  خ   

 

 “Seandainya agama dibangun di atas akal tentulah bagian bawah dari khuf  lebih pantas untuk diusap daripada 

bagian atasnya. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam mengusap bagian atas 

kedua khufnya.” [hadits shohih, diriwayatkan Abu Dawud dalam As-Sunan no. 162, dishohihkan Al-Albani 

rohimahullah dalam Shahih Sunan Abi Dawud dan Asy-Syaikh Muqbil rohimahullah dalam Al-Jami’us Shohih 

mimma Laisa fish Shahihain] http://asysyariah.com/at-tanaththu-persimpangan-menuju-kebinasaan.html  

6. Terdapat faedah anjuran untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang yang berilmu dan mulia. Hal ini 

sebagaimana perbuatan Zirr bin Hubaisy yang bergaul dengan shohabat Shofwan bin ‘Assal rodhiAllahu ‘anhu. Hal 

ini menjadi pendorong bagi kita bersama untuk senantiasa memperhatikan teman-teman bergaul kita. Jangan 

sampai kita jadikan orang-orang yang jelek lah yang menjadi teman bergaul kita, karena teman bergaul itu sedikit 

banyak akan memberikan pengaruh kepada seseorang. Hal ini sebagaimana permisalan Rosulullah shollallahu 

‘alaihi wasallam yang memisalkan teman bergaul yang baik seperti penjual minyak wangi, dan teman bergaul yang 

jelek seperti seorang pandai besi. Dan hendaknya kita perhatikan juga teman-teman bergaul dari istri dan anak-

anak kita. 

الـِحَِ اْلـَجلِْيسَِ َمثَلَ  ْوءَِ الصَّ ا اْلـِمْسكَِ فََحاِملَ . اْلِكْيرَِ َونَافِخَِ اْلِمْسكَِ َكَحاِملَِ َوالسُّ ا يَْحِذيَكََ أَنَْ إِمَّ ا ِمْنه ، تَْبتَاعََ أَنَْ َوإِمَّ  ِمْنه َ تَِجدََ أَنَْ َوإِمَّ

ا اْلِكْيرَِ َونَافِخَ  طَيِّبَةً، ِرْيًحا ا ثِيَابَكََ ي ْحِرقََ أَنَْ إِمَّ َخبِْيثَةًَ ِرْيًحا تَِجدََ أَنَْ َوإِمَّ  

“Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. 

(Duduk dengan) penjual minyak wangi bisa jadi ia akan memberimu minyak wanginya, bisa jadi engkau membeli 

darinya dan bisa jadi engkau akan dapati darinya aroma yang wangi. Sementara (duduk dengan) pandai besi, bisa 

jadi ia akan membakar pakaianmu dan bisa jadi engkau dapati darinya bau yang tak sedap.” (HR. Al-Bukhari dan 

Muslim) http://asysyariah.com/hati-hati-dari-teman-yang-buruk.html  

http://al-atsariyyah.com/mengusap-sepatu-khuf-sandal-na%E2%80%99l-dan-kaos-kaki-jaurab-dalam-wudhu.html
http://asysyariah.com/at-tanaththu-persimpangan-menuju-kebinasaan.html
http://asysyariah.com/hati-hati-dari-teman-yang-buruk.html
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7. Terdapat faedah betapa bagusnya akhlaq Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam di dalam bergaul, yang mana 

Beliau shollallahu ‘alaihi wasallam mampu menempatkan cara bergaul sesuai dengan orang yang dihadapinya. 

Hal ini sebagaimana perbuatan Beliau shollallahu ‘alaihi wasallam yang menjawab panggilan ‘Arob badui dengan 

suara yang lantang pula sebagaimana suara ‘Arob badui tersebut. Hal ini bukanlah menunjukkan kasarnya akhlaq 

Beliau shollallahu ‘alaihi wasallam, bukan ! Tapi justru hal ini disebabkan Beliau shollallahu ‘alaihi wasallam bisa 

menempatkan cara bergaul sesuai dengan orang yang dihadapi. 

Kita tentunya memahami bahwa orang ‘Arob badui (pedalaman) itu adalah orang yang lugu/polos dan 

keumumannya tidak tahu tata krama sebagaimana orang kota. Bagi orang ‘Arob badui, mereka terbiasa ketika 

memanggil orang lain dengan suara yang lantang. Sehingga Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam pun menjawab 

panggilan tersebut dengan suara yang lantang pula. Hal ini bisa jadi karena jika dijawab dengan suara yang pelan, 

maka justru orang ‘Arob badui tersebut tidak bisa mendengar jawabannya atau mungkin bisa jadi orang ‘Arob 

badui tersebut akan menganggap Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam sebagai orang yang lemah karena 

keumuman mereka menganggap seorang lelaki yang jantan haruslah memiliki suara yang lantang pula. 

8. Terdapat faedah kabar gembira bagi kaum Muslimin, yakni mereka kelak akan dikumpulkan di hari kiamat bersama 

dengan orang-orang yang dicintainya tatkala di dunia, meskipun amalan-amalan mereka tidak menyamai amalan 

orang-orang yang dicintainya tersebut, sebagaimana lafazh hadits : “Seseorang itu akan bersama dengan orang-

orang yang ia cintai di hari kiamat kelak.” 

Maka wahai kaum Muslimin, jika kita semua mengaku mencintai Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam dan para 

shohabat rodhiAllahu ‘anhum dengan kecintaan yang benar (yakni konsekuensi orang yang mengaku cinta adalah 

membuktikan kecintaan tersebut dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh orang yang ia cintai) maka 

Allah Ta’ala kelak akan mengumpulkan kita semua bersama dengan mereka di hari kiamat, meskipun amalan-

amalan kita tidak bisa menyamai amalan mereka. Semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama mereka. 

Dari hal ini pula terdapat faedah agar kita tidak menjadikan kecintaan kita kepada orang-orang yang justru 

memusuhi Islam atau kepada orang-orang yang jelek, karena jika demikian maka kelak Allah akan bangkitkan kita di 

hari kiamat bersama dengan mereka. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. 

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Mumtahanah ayat 1 : 

ةَِ َمَودَّ ِہمَِبٱلأ قُوَنَإِلَيأ لَِيا َءَُتلأ َأَوأ ُكمأ ىََوَعُدوَّ ِخُذوا ََعُدوِّ َہاَٱلَِّذيَنََءاَمُنوا ََلََتتَّ ـٰ أَيُّ  َي

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia 

yang kalian sampaikan kepada mereka [berita-berita tentang Muhammad], karena rasa kasih sayang. 

Sehingga, harom hukumnya bagi seorang Muslim untuk berwala’ (berloyalitas) kepada musuh-musuh Islam. 

9. Terdapat faedah luasnya rohmat dan ampunan Allah terhadap hamba-Nya. Dari lafazh hadits disebutkan 

bahwasanya Allah Ta’ala telah menciptakan sebuah pintu yang sangat luas guna menerima taubat hamba-Nya yang 

mana pintu taubat itu senantiasa terbuka sampai matahari terbit dari barat. Dari lafazh inilah Al Imam An Nawawi 

rohimahullah memasukkan hadits ini ke dalam Bab At Taubah. 

Dari sini pula hendaknya kita semua bersegera dan tidak berputus asa dari rohmat dan ampunan Allah Ta’ala. 

Demikianlah apa yang bisa disampaikan berkenaan dengan Hadits ke-20 dari Bab At Taubah dari Kitab Riyadush Sholihin 

ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wallahul Muwaffiq. Allah lah Yang Maha Memberikan Taufiq. 

مَْ للا َ بَاَركََ  فِْيك   


