BAHAYA RIBA

BAHAYA RIBA
? Beli mobil dengan riba
? Beli rumah dengan riba
? Beli perabot dengan riba
? Menikah dengan uang riba
….Wallahul musta’an….
✋? Sekarang manusia ini sudah bermuamalah dengan riba, seolah -olah itu adalah dosa yang
kecil, padahal itu adalah peperangan terhadap Allah Rabb semesta Alam.
?… Wahai orang yang masih berinteraksi dengan riba, dengarkanlah hadits ini:
? Dari Ibnu Masud radhiyallahu’anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
⏭ Riba itu ada 73 pintunya,
⏭ yang paling mudahnya adalah semisal seorang menikahi ibu kandungnya.
***
? Dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ 3539.

⏮ ﺳﻴﺎرة ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ
⏮ ﺑﻴﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ
⏮ أﺛﺎث ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ
⏮ زواج ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ
?… واﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن.
? أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ
 وﻫﻮ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، وﻛﺄﻧﻪ ذﻧﺐ ﺻﻐﻴﺮ.
?ﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ
!?إﺳﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ
? ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ إﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻦ
: اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎل
ن ﺑﺎﺑًﺎ ؛
اﻟﺮﺑﺎ
ٌ
َ ﺛﻼث وﺳﺒﻌﻮ
 ⏮
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ُ اﻟﺮﺟ
َ ﺴ ُﺮﻫﺎ ﻣﺜ
ﻣ ُﻪ ُ ﻞ أ
َ ِ ﻞ أن ﻳﻨﻜ
َ ⏮ أﻳ.
 ﺢ
? [3539  ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ,] ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ

Related Posts
BAHAYA HIZBIYAH
BAHAYA HIZBIYAH Al-Imam al-Wadi’i rahimahullah berkata: “Seorang hizbiy bisa bersiap
untuk memiliki lima wajah. Padahal Nabi shallallahu’alaihiwasallam bersabda, ﺷﺮ اﻟﻨّﺎس
ّ إ
ّ ن ﻣﻦ
…ذا اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ اﻟّﺬي
BAHAYA SYAHWAT
BAHAYA SYAHWAT Syaikhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: Dalam sabda Nabi
shallallahu'alaihi wasallam: "Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya
ada anjing…
BAHAYA MENOLONG KEBATILAN
BAHAYA MENOLONG KEBATILAN Asy-Syaikh Rabi' bin Hady al-Madkhaly haﬁzhahullah
Pertanyaan: Bagaimana kesahihan hadits ini : "Barangsiapa yang menolong kebatilan dalam
keadaan dia mengetahuinya maka terus…
Bahaya Ketenaran
BAHAYA KETENARAN Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz haﬁzhahullah [Menteri Urusan Agama
Kerajaan Arab Saudi] Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu berkata: ﻲ
َ ِ ﻲ َﻣﺎ وَﻃ
َ ْﻤﻮ
ُ َ …ﻟَﻮْ ﺗَﻌْﻠ
ْ ِ ﺊ ﻋَ ِﻘﺒ
ْ ِ ن ذُﻧُﻮْﺑ
Bahaya Sifat Sombong, Bangga Diri dan Tertipu Dengan Kemampuannya
BAHAYA SIFAT SOMBONG, BANGGA DIRI DAN TERTIPU DENGAN KEMAMPUAANNYA Berkata
Syaikh Kholid azh Zhaﬁri  ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ: Dan diantara penghalang dari menuntut ilmu yang
dengannya…
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