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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Ke-3 Tentang Sabar : Hadits ke-26 

 

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-26. 

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

nomor 25  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-26 : 

Hadits dari Abu Malik [yakni] Al Harits bin ‘Ashim Al Asy’ari rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : Rosulullah shollallahu 

‘alaihi wasallam bersabda : 

Bersuci itu adalah bagian dari iman, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallahi walhamdulillah itu 

keduanya memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, sholat itu adalah nur [cahaya], shodaqoh itu adalah burhan [bukti 

keimanan], kesabaran itu adalah dhiya’ [pelita], dan Al Qur’an itu adalah hujjah [pembela] bagi dirimu atau hujjah [boomerang] 

atasmu. Setiap manusia itu memasuki pagi hari dalam keadaan menjual dirinya. Maka di antara mereka ada yang membebaskan 

dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. -hadits riwayat Al Imam Muslim rohimahullah- 

Catatan kaki nomor 1 : hadits ini dikeluarkan oleh Al Imam Muslim [dalam Shohih nya] pada Kitab Ath Thoharoh [bersuci] 

pada Bab Keutamaan Wudhu’, nomor hadits 223. 

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



2 
 

Pembahasan Hadits : 

A. Bersuci itu Adalah Bagian Dari Keimanan 

Yakni bahwasanya kesucian hissiyyah/jasmani/badan dan ma’nawiyyah/rohani/batin seseorang merupakan bagian dari 

keimanan, dikarenakan keimanan itu ada yang bersifat lahir dan batin. 

Kesucian yang bersifat hissiyyah/jasmani/badan adalah mensucikan diri seseorang dari hadats dan najis sebagaimana 

yang telah diajarkan dalam syari’at Islam baik itu berupa berwudhu’, tayammum, mandi junub, menghilangkan najis, 

atau yang semisalnya. 

Kesucian yang bersifat ma’nawiyyah/rohani/batin yakni membersihkan hatinya dari hal-hal yang mengotorinya berupa 

penyakit-penyakit hati seperti kesyirikan, riya’, hasad/dengki, sifat nifaq, dan semisalnya yakni dengan cara melakukan 

lawan dari itu semua. Misalnya lawan dari kesyirikan adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, atau 

lawan dari riya’ adalah ikhlash hanya mengharap balasan dari Allah semata, dan seterusnya. 

Inilah makna bersuci/kesucian yang merupakan bagian dari keimanan seseorang. 

B. Ucapan “alhamdulillaah” Itu Memenuhi Timbangan 

Yakni ucapan dzikir yang diajarkan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam seperti “alhamdulillaah” akan bernilai 

pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta’ala. 

Ucapan  ل
ّٰ  secara bahasa bermakna segala pujian milik Allah. Maksudnya adalah segala bentuk dan jenis pujian  اَْلَحْمُد ِلل

yang ada baik itu yang diketahui ataupun tidak diketahui oleh manusia hanyalah bagi Allah semata, dan bukan bagi 

selain Allah. Alif lam pada kata alhamdu merupakan alif lam jinsiyyah yang bermakna keumuman atau keseluruhan jenis 

pujian. 

Kalimat alhamdulillah ini merupakan kalimat ismiyyah (kalimat yang dimulai dengan isim atau kata benda) yang terdiri 

dari dua komponen penyusun yakni : 

 .sebagai mubtada’ atau subjek, dan ia berkedudukan marfu’ dengan tanda dhommah  اَْلَحْمدُ 

ل 
ّٰ  .sebagai khobar atau predikat, dan ia datang dalam bentuk huruf jar + isim majrur dengan tanda kasroh   ِلل

C. Makna Al Mizan [Timbangan] 

Al Mizan atau timbangan yakni suatu perkara yang hakiki dan ada dzatnya yang dengannya amalan perbuatan manusia 

[perbuatan baik dan buruk] akan ditimbang. Kata “al mizan” telah kita pahami maknanya, akan tetapi bagaimana 

hakikat bentuknya secara detail tidaklah diketahui. Yang diketahui hanyalah bahwasanya al mizan tersebut memiliki 2 

daun timbangan dengan satu lisan [yakni satu penyangga daun timbangan]. 

Hal ini merupakan bantahan bagi sebagian kaum yang telah terpengaruh dengan filsafat atau terlalu mengagungkan 

akal, yang mana mereka memaknai kata al mizan dengan makna keadilan dan bukan dengan makna hakiki yakni 

timbangan. Menurut mereka, bagaimana mungkin amalan seorang hamba yang merupakan perkara abstrak itu bisa 

ditimbang ???  

Maka jawaban akan anggapan yang keliru seperti ini adalah firman Allah Ta’ala dalam Surat ke-7 Al A’rof ayat 8-9 :  

يُنهُ  َثقُلَتۡ  َفَمن ۚ   ٱۡلَحق   َيۡوَمٮ لذ   َوٱۡلَوۡزنُ  ٰٓٮ لكَ  ۥ َمَوٲزل ـٰ ٱۡلُمۡفللُحونَ  ُهمُ  َفأُْولَ   

يُنهُ  َخفَّتۡ  َوَمۡن  ٰٓٮ لكَ  ۥ َمَوٲزل ـٰ ينَ  َفأُْولَ اْ  ٱلَّذل ُروٰٓ تلَنا َكاُنواْ  بلَما أَنفَُسُہم َخسل ـٰ َيۡظللُمونَ  بلـ َاَي  
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Dan timbangan pada hari itu ialah benar adanya. Dan barangsiapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka 

itulah orang-orang yang beruntung. (8) Dan barangsiapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang 

yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami. (9) 

Pada ayat tersebut menjadi dalil bahwasanya perkara al mizan/timbangan merupakan perkara yang benar adanya 

secara hakiki. Selain itu, bukankah kita semua telah sepakat bahwasanya Allah itu Maha Kuasa melakukan segala 

sesuatu ??? Bukankah merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah untuk menimbang suatu perkara yang di dunia 

merupakan perkara yang abstrak yakni menimbang amalan manusia ??? 

Pembahasan berikutnya, lantas perkara apa yang akan ditimbang kelak di akhirat dengan menggunakan al mizan 

tersebut ??? 

Maka di sana ada 3 pendapat yang masing-masingnya kuat, yakni : [http://muslim.or.id/aqidah/yaumul-mizan.html] 

1. Yang Ditimbang Adalah Amalan Manusia 

Pendapat ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah 

shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda: 

ْحَمنِِ إِلَى َحبِْيبَتَانِِ اْلِمْيَزاِن، فِي ثَقِْيلَتَانِِ اللَِّساِن، َعلَى َخفِْيفَتَانِِ َكلَِمتَانِِ اْلَعِظْيمِِ للاِِ ُسْبَحانَِ بَِحْمِدهِِوَِ للاِِ ُسْبَحانَِ: الرَّ  

“Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tetapi berat dalam timbangan (pada hari Kiamat), dan dicintai oleh 

ar-Rahman (Allah Yang Maha Pengasih): Subhanallahi wa bihamdihi , Subhanallahil ‘Azhim.” -Maha Suci Allah dan segala 

puji bagiNya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung-  (Hadits shohih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6406, 6682, dan 

Muslim, 2694). 

Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar al-Atsqolani rohimahullah. Beliau berpendapat bahwa yang ditimbang adalah 

amal, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

اْلُخلُقِِ ُحْسنِِ ِمنِْ أَْثقَلُِ اْلِمْيَزانِِ فِي ْيءِ شَِ ِمنِْ َما  

“Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang (di hari Kiamat) daripada akhlak yang mulia.” (Diriwayatkan oleh 

al-Bukhari dalam kitab al-Adab al-Mufrad, no. 270 dan dinilai shohih oleh al-Albani dalam Shahiih al-Adab al-Mufrad, no. 

204) 

2. Yang Ditimbang Adalah Orangnya 

Ada beberapa hadits yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Berat atau ringannya timbangan 

tergantung pada keimanannya, bukan berdasarkan ukuran tubuh, berat badannya, atau banyaknya daging yang ada di 

tubuh mereka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ُجلُِ لَيَأْتِي إِنَّهُِ ِمْينُِ اْلَعِظْيمُِ الرَّ بَُعْوَضةِ  َجنَاحَِ للاِِ ِعْندَِ يَِزنُِ لَِ اْلقِيَاَمةِِ يَْومَِ السَّ  

“Sesungguhnya pada hari Kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah, 

tidak sampai seberat sayap nyamuk.”  Lalu Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda: ”Bacalah.. 

  َوْزنًا اْلقِيَاَمةِِ يَْومَِ لَهُمِْ نُقِْيمُِ فَلَِ

“Dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari Kiamat.” (QS. Al-Kahfi: 105). (Hadits 

shohih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4729 dan Muslim, no. 2785) 

‘Abdullah ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu adalah seorang sahabat betisnya kecil. Tatkala ia mengambil ranting pohon 

untuk siwak, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang dan menyingkap pakaiannya, sehingga terlihatlah kedua 

telapak kaki dan betisnya yang kecil. Para sahabat yang melihatnya pun tertawa. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

http://muslim.or.id/aqidah/yaumul-mizan.html
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sallam bertanya: “Apa yang sedang kalian tertawakan?” Para sahabat menjawab, “Kedua betisnya yang kecil, wahai 

Nabiyullah.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

أُُحدِ  ِمنِْ اْلِمْيَزانِِ فِي أَْثقَلُِ لَهَُما بِيَِدهِِ نَْفِسي َوالَِّذي  

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat dari pada gunung 

uhud.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, I/420-421 dan ath-Thabrani dalam al-Kabiir, IX/75. Hadits ini 

dinilai shohih oleh al-Albani dalam As-Silsilah Ash-Shohihah, no. 3192). 

3. Yang Ditimbang Adalah Lembaran Catatan Amal 

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda 

(yang artinya): “Sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari Kiamat 

dimana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan (dosa) miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata 

memandang, kemudian Allah berfirman: ‘Apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para 

(Malaikat) pencatat amal telah menganiayamu?,’ Dia menjawab: ‘Tidak wahai Rabbku,’ Allah bertanya: ‘Apakah engkau 

memiliki udzur (alasan)?,’ Dia menjawab: ‘Tidak Wahai Rabbku.’ Allah berfirman: “Bahkan sesungguhnya engkau 

memiliki satu kebaikan di sisi-Ku dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikitpun. Kemudian 

dikeluarkanlah sebuah kartu (bithoqoh) yang di dalamnya terdapat kalimat: 

دًِ أَنَِّ َوأَْشهَدُِ للاُ، إِلَِّ إِلَهَِ لَِ أَنِْ أَْشهَدُِ َوَرُسْولُهُِ َعْبُدهُِ ُمَحمَّ  

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 

dan Rasul-Nya [yakni kalimat tauhid] 

Lalu Allah berfirman: ‘Hadirkan timbanganmu.’ Dia berkata: ‘Wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan 

seluruh gulungan (dosa) itu?,’ Allah berfirman: ‘Sungguh kamu tidak akan dianiaya.’ Kemudian diletakkanlah gulungan-

gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan 

(dosa) tersebut terangkat dan kartu (laa ilaaha illallah) lebih berat. Demikianlah tidak ada satu pun yang lebih berat dari 

sesuatu yang padanya terdapat Nama Allah.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2639, Ibnu Majah, no. 4300, Al-Hakim, 

1/6, 529, dan Ahmad, no. II/213. Hadits ini dinilai shohih oleh al-Albani dalam Silsilah Ahaadiits ash-Shahiihah, no. 135) 

Pendapat terakhir inilah yang dipilih oleh al-Qurthubi. Beliau mengatakan, “Yang benar, mizan menimbang berat atau 

ringannya buku-buku yang berisikan catatan amal…” (At-Tadzkirah, hal. 313) 

Kesimpulan 

Tiga pendapat di atas tidak saling bertentangan satu sama lain. Bisa jadi sebagian orang ada yang ditimbang amalnya, 

sebagian yang lain ditimbang buku catatannya, dan sebagian yang lain ditimbang dirinya. 

Asy Syaikh Muhammad bin Sholih al-’Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa secara umum yang ditimbang adalah 

amal perbuatannya, karena kebanyakan dalil-dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatan. Adapun 

timbangan buku catatan amal dan pelakunya, maka itu khusus untuk sebagian orang saja. (Syarah al-’Aqidah al-

Wasithiyyah, hal. 390) 

D. Ucapan “subhanallahi walhamdulillah” Keduanya Memenuhi Antara Langit dan Bumi 

Makna dari lafazh ِِِللا  adalah Maha Suci Allah, yakni pensucian Allah dari segala macam (subhaanallaah) ُسْبَحاَن

kekurangan atau dari hal-hal yang tidak layak bagi-Nya, baik itu pada nama-Nya, sifat-Nya, perbuatan-Nya, ketetapan-

Nya, dan hukum-Nya. Sehingga, Allah adalah ilaah (sesembahan) yang bebas dari segala macam aib dan kekurangan. 

Adapun lafazh  ل
ّٰ  .telah dijelaskan di atas  اَْلَحْمُد ِلل
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Kalimat ini merupakan salah satu lafazh dzikir yang disyari’atkan untuk dibaca yang mana ganjaran pahalanya sangatlah 

besar sebagaimana disebutkan dalam hadits tersebut yakni memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. 

Terkait dengan lafazh-lafazh dzikir yang dicontohkan oleh Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam cukup banyak. Di 

antara dzikir tersebut ada yang dibaca di waktu tertentu dengan jumlah tertentu seperti dzikir-dzikir setelah sholat 

fardhu, dan ada pula yang sifatnya mutlak dalam artian tidak ada waktu ataupun jumlah tertentu seperti lafazh dzikir  

 .di atas  ُسْبَحاَنِللاَِِوبَِحْمِدِهُِسْبَحاَنِللاِِاْلَعِظْيمِِ

Sehingga, jika ada orang yang berdzikir dengan tata cara tertentu (misalkan dengan cara berjama’ah), atau dengan 

jumlah tertentu, atau pada waktu tertentu, atau pada tempat tertentu, atau dengan bacaan tertentu, yang mana hal 

tersebut tidak ada contohnya dari Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam, maka hal tersebut bisa terjatuh ke dalam 

perkara bid’ah (sesuatu yang baru di dalam agama) yang harom.    

E. Makna Sholat Adalah   ُنْور  (Cahaya) 

Maksudnya adalah sholat bisa menjadi cahaya bagi anggota tubuh dan jiwa seseorang. Sebagaimana yang telah kita 

ketahui bahwasanya di kegelapan hari kiamat kelak, maka anggota wudhu’ dan anggota sujud orang-orang yang sholat 

itu akan Allah jadikan padanya bercahaya sehingga bisa menjadi penerang baginya di kegelapan hari kiamat. 

Adapun cahaya bagi jiwa/hati, maka sholat merupakan penenang jiwa seseorang dari segala permasalahan yang 

dihadapinya. Allah Ta’ala berfirman dalam Surat ke-2 Al Baqoroh ayat 153 : 

 ٰٓ ـٰ َهاَي ينَ ٱِأَي  يُنواْ سۡ ٱَِءاَمُنواْ ِلَّذل بۡ ٱبل َِتعل لَٰو ٱوَ ِرل لصَّ َ ٱِإلنَّ ِةل  لصَّ ٰـ ٱَِمعَ ِِلَّ ينَ لصَّ بلرل  

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

bersama orang-orang yang sabar. 

F. Makna Sedekah Adalah             (Bukti) 

Maksudnya adalah bahwa sedekah  merupakan bukti keimanan seseorang dikarenakan sifat dasar manusia adalah 

bersifat bakhil/kikir. Pada umumnya, tidaklah seseorang itu akan mengeluarkan sedekah berupa harta jika tidak ada 

timbal balik dari orang yang ia beri sedekah. Maka, jika ada seseorang yang bisa bersedekah kepada orang lain hanya 

mengharapkan balasan dari Allah semata, maka hal itu tentunya sebagai bukti kebenaran imannya. 

Adapun makna sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah 

sebagai suatu ibadah, baik sedekah itu ia berikan kepada keluarganya ataupun orang lain. 

G. Makna Sabar Adalah           (Pelita) 

Maksudnya adalah sebagai pelita tatkala kegelapan hati melanda, baik itu melanda ketika ia tertimpa musibah, ataupun 

melanda ketika rasa berat di dalam beribadah kepada Allah dan menahan dari dari larangan-larangan Allah. 

Di dalam hadits di atas, Rosulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam menggunakan lafazh   ُنْور (cahaya)  pada sholat, dan lafazh  

          (pelita)   pada sabar. Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rohimahullah di dalam Syarh Riyadush Sholihin menjelaskan secara 

makna bahwasanya beda antara kedua lafazh tersebut adalah : 

- Makna dhiya’/pelita merupakan sesuatu yang bersinar yang mana padanya ada rasa panas. Hal ini dikarenakan 

tatkala seseorang bersabar, maka padanya akan ada rasa “panas” dikarenakan jiwanya ia kekang/tahan 

sedemikian rupa agar tidak terjatuh ke dalam larangan Allah. 

- Makna nur/cahaya merupakan sesuatu yang bersinar yang mana padanya ada rasa sejuk. Hal ini dikarenakan 

saat seseorang melakukan sholat dengan khusyu’/tenang, maka padanya akan ada kesejukan. 
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Hal ini sebagaimana Allah menggambarkan tentang sifat matahari dan rembulan dalam surat ke-10 Yunus ayat 5 :  

َيآًء َواْلقَ  ي َجَعَل الشَّْمَس ضل َمَر ُنوًراُهَو الَّذل  

Dia lah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai dhiya’/pelita dan rembulan sebagai nur/cahaya. 

Maka kita tentunya telah paham bahwasanya pada sinar matahari itu panas, dan pada sinar rembulan itu sejuk.  

Allahu A’lam. 

H. Makna Al Qur’an adalah Hujjah Bagimu Atau Atasmu 

Jika seseorang mengamalkan apa yang terdapat dalam Al Qur’an dengan benar, maka Al Qur’an akan menjadi 

hujjah/dalil/pembela bagi dirinya baik itu tatkala ia beribadah atau tatkala ia membantah orang lain atau kelak di hari 

kiamat. Inilah makna Al Qur’an adalah hujjah bagimu. 

Sebaliknya, jika seseorang lalai akan Al Qur’an, maka Al Qur’an akan menjadi hujjah/bumerang yang justru akan 

menyerang balik dirinya sendiri. Inilah makna Al Qur’an adalah hujjah atasmu. 

Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-61 Ash Shoff  ayat 2-3 : 

ِِ ِعْندَِ َمْقتًا َكبُرَِ.  تَْفَعلُونَِ ل َما تَقُولُونَِ لِمَِ آَمنُوا الَِّذينَِ أَيُّهَا يَا تَْفَعلُونَِ ل َما تَقُولُوا أَنِْ للاَّ  

Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian 
di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. 
 

I. Makna Setiap Manusia Menjumpai Pagi Hari Dalam Kondisi Menjual Dirinya 

Di dalam lafazh hadits di atas disebutkan yang artinya : 

Setiap manusia itu memasuki pagi hari dalam keadaan menjual dirinya. Maka di antara mereka ada yang membebaskan dirinya 

dan ada pula yang membinasakan dirinya. 

Maka masing-masing diri kita pada hakikatnya tatkala dia bangun di pagi hari dari tidurnya, maka kita berada dalam 

kondisi berjual beli dengan jaminan jiwa/diri kita sendiri. Jika ia bisa melalui hari tersebut dengan keta’atan kepada Allah 

maka berarti ia telah berhasil membebaskan dirinya dari jual beli tersebut. Sebaliknya, jika ia melalui hari tersebut 

dengan kemaksiatan kepada Allah maka berarti ia justru telah membinasakan dirinya sendiri dalam jual beli tersebut. 

Allah Ta’ala berfirman dalam surat ke-61 Ash Shoff ayat 10-13 : 

 ٰٓ ـٰ َہا َي يَن َءاَمُنوْا َهلۡ ٱأَي  ۡن  َرة   تلَجٰـ  َعلَىٰ  أَُدل ُكمۡ  لَّذل يُكم مِّ َعَذاب  أَلليم    ُتنجل  

ُنوَن بل ُتۡؤ   ل َوَرُسوللهل ٱمل ُدوَن فلى َسبليلل َوُتَجٰـ  ۦِلَّ ل بلأَمۡ ٱهل ُكمۡ  للُكمۡ ٲوَ ِلَّ لَُمونَ َتعۡ  إلن ُكنُتمۡ  لَُّكمۡ  ر   َخيۡ  مۡ للكُ ٲذَ    َوأَنفُسل   

لۡ َوُيدۡ  ُذُنوَبُكمۡ  لَُكمۡ  فلرۡ َيغۡ  ن َتحۡ َتجۡ  ت   َجنَّٰـ  ُكمۡ خل ى مل  ُر َوَمَسٰـ َہٰـ نۡ ۡلَ ٱتلَہا رل
 
َبًة َن َطيِّ يمُ لۡ ٱُز َفۡو لۡ ٱللَك ٲذَ    ن   تل َعدۡ فلى َجنَّٰـ  كل َعظل  

َن  ر   َنصۡ   ُۖتحلب وَنَہا َرىٰ َوأُخۡ   ل ٱمِّ يب    ح    َوَفتۡ ِلَّ نلينَ ُمۡؤ لۡ ٱَوَبشِّرل   َۗقرل مل   

Hai orang-orang yang beriman, mau kalian Aku tunjukkan suatu perniagaan/jual beli yang dapat menyelamatkan kamu 

dari ‘adzab yang pedih? (10) [yaitu] kalian beriman kepada Allah dan Rosul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta 

dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya, (11) niscaya Allah akan mengampuni dosa-

dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan [memasukkan 

kamu] ke tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah keberuntungan yang besar. (12) Dan [ada lagi] karunia 
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yang lain yang kalian sukai [yaitu] pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat [waktunya]. Dan sampaikanlah 

berita gembira kepada orang-orang yang beriman. (13) 

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. 

فِْيُكمِْ للاُِ بَاَركَِ   


