
  



  



 املقـدمة
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني، وبعد.

 فإن من املعلوم أن من أرشف العلوم وأجلها، علوم القرآن الكريم والسنة انلبوية وفهم معانيها وتدبرها، 
واالعتصام واتلمسك بهما يثمر الفوز وانلجاة والسعادة يف ادلنيا واآلخرة وحيصل به األمان من االختالف 

ىل اهلل عليه وسلم علماً وعماًل، فقد قال اهلل يف والزناع واهلالك، فال جناة إال بالرجوع لكتاب اهلل وسنة رسوهل ص
بََع  :كتابه العظيم يف سورة طه ِّنِّ ُهًدى َفَمِن اتَّ تِيَنَُّكم مِّ

ْ
ا يَأ يًعا َبْعُضُكْم ِِلَْعٍض َعُدوٌّ فَإِمَّ )قَاَل اْهِبَطا ِمنَْها مَجِ

أال  اهلل يف اآلية، تكفل اهلل ملن اتبع هدى -اريض اهلل تعاىل عنهم-قال ابن عباس  ُهَداَي فال يَِضلُّ َوال يَْشََق(،
 يضل يف ادلنيا وال يشَق يف اآلخرة.

يف خطبته يف َحجة الوداع: "وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، فلن  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد قال انليب 
 .تضلوا أبًدا، أمًرا بينًا، كتاب اهلل، وُسنة نبيه"؛ رواه مالك

انلاطقني باللغة العربية يف هذا الزمان يزيدون ىلع تسعني يف املائة من ساكن األرض، فاكن من وحيث أن غري 
أولويات ادلعوة إيصال نور الكتاب والسنة وبيانهما هلم، يلدركوا به شيئاً من اهلدى وانلور يف هذا الكتاب العظيم 

اليت من أهم أراكنها فهم املرتجم للنص ويف سنة سيد املرسلني، وحيث ال يكون ذلك إال من خالل الرتمجة، و
العريب املراد ترمجته، فاكن من الالزم إجياد انلص العريب املوثوق واملخترص واملناسب للرتمجة اذلي يعني املرتجم 
ىلع فهم انلص الرشيع ويوضح املشلك من مصطلحاته وعباراته، يلتمكن من الرتمجة بالصورة الصحيحة، ذلا 

مركز الرتمجة باملكتب اتلعاوين لدلعوة وتوعية اجلايلات بالربوة بدعم سيخ من أوقاف عبد  فقد قام إخوانكم يف
باِلدء بإعداد موسوعة أصول املحتوى اإلساليم باللغة العربية، تلكون أصاًل   -رمحة اهلل-اهلل بن تريك الضحيان 

عية منها موسوعة القرآن الكريم، ومرجعاً للرتمجة إىل لغات العالم، وتتضمن هذه املوسوعة عدة موسواعت فر
 وموسوعة األحاديث انلبوية، وموسوعة املصطلحات اإلسالمية، وغريها من املوسواعت.

ويه جمموعة كبرية من األحاديث انلبوية املتكررة يف املحتوى ويرسنا هنا أن نقدم موسوعة األحاديث انلبوية، 
نها وفق منهجية علمية معتمدة يلتحقق للمرتمجني الفهم اإلساليم ورشوحها، تم اختيارها وحترير رشوحها وبيا

السليم للحديث ومعناه باللغة العربية، تلتم الرتمجة بشلك صحيح ودقيق تلتحقق اثلقة بالرتمجة فيعتمدها عموم 
املرتمجني، وتلوضع بني يدي املرتجم أثناء عملية الرتمجة من خالل األنظمة اإللكرتونية املساندة للرتمجة فال 

حيتاج إلاعدة ترمجتها، ويلتم نرشها يف بوابة املوسوعة ىلع شبكة اإلنرتنت، ثم نرشها يف املوسواعت اإللكرتونية 
 العاملية، يلتحقق اهلدف األساس وهو وصول ترمجة انلصوص الرشعية الصحيحة للمستهدفني.

  نبينا حممد.ونسأل اهلل العون واتلوفيق والسداد، وصالح انلية والعمل، وصىل اهلل وسلم ىلع
 

 أخوكم
 خادل بن يلع أبا اخليل

  مدير املكتب اتلعاوين لدلعوة وتوعية اجلايلات بالربوة



 اتلعريف بمركز الرتمجة:
مركز تابع للمكتب اتلعاوين لدلعوة وتوعية اجلايلات بالربوة، متخصص يف االرتقاء بصناعة ترمجة 

منظومة إلكرتونية إلدارة أنشطة الرتمجة ومساندة املحتوى اإلساليم والقائمني عليه، يعمل من خالل 
املرتمجني، مرتبطة بقواميس إلكرتونية لرتمجات األصول الرشعية، ويتم بناء وتطوير حمتواها وفق إجراء 

عليم دقيق، تلكون بني يدي املرتجم أثناء عملية الرتمجة، من أجل إثراء الساحة بمحتوى دعوي ذي 
 سالة اإلسالم الصافية جلميع البرش بلغاتهم.جودة اعيلة، يلتحقق إيصال ر

 أهداف املرشوع:

 قيادة ترمجة املحتوى اإلساليم وتوجيهها خلدمة ونرش املفهوم الصحيح لإلسالم. .1

توفري ترمجات موثوقة وجمانية ملعاين وتفاسري القرآن الكريم واألحاديث انلبوية واملصطلحات  .2
 لغات.اإلسالمية وغريها من املراجع األساسية بال

 .نرش العقيدة الصحيحة وتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم دلى غري انلاطقني بالعربية .3
 إثراء اإلنرتنت واملوسواعت العاملية اإللكرتونية برتمجات صحيحة لألصول اإلسالمية. .4

 إجياد مرجعية متخصصة للرتمجة وتقييم املحتوى اإلساليم باللغات. .5

 املحتوى اإلساليم باللغات. احلد من اخللل ورفع اجلودة يف .6

 .مواكبة اتلطور اتلقِّن واالنفتاح املعلومايت فيما يرتيق باملحتوى اإلساليم باللغات .7
 .إجياد منظومة إلدارة أنشطة الرتمجة واتلواصل مع املرتمجني تتجاوز عوائق املاكن والزمان .8
 .باللغاتتلبية حاجة اجلهات ادلعوية وغريها من املحتوى الرشيع املوثوق  .9

 تطوير صناعة الرتمجة اإلسالمية وتنمية اخلربة فيها من خالل مرجعية خمتصة وموثقة. .10

 .تنظيم واستثمار املرتمجني وفق ما يتناسب مع قدراتهم وإماكناتهم .11
 تمكني وتسهيل إيصال رسالة اإلسالم انلقية لعموم انلاس بلغات العالم. .12

 املستهدفون:

 ون املعنيون برتمجة املحتوى اإلساليم.مراكز ووحدات الرتمجة واملرتمج .1

 اجلهات اخلريية واحلكومية واتلجارية املعنية باملحتوى اإلساليم باللغات. .2

 عموم انلاس الراغبون يف معرفة الرتمجة الصحيحة للنصوص الرشعية.  .3

 

 



أحاديث القرآن الكريم 
 وعلومه
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآن الكريم وعلومه < فضائل القرآن < فضل العناية بالقرآن اتلصنيف:
 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة

  اآلداب < الفضائل < فضائل القرآن الكريمالفضائل و

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن اِلاهيل  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .شفيعا : شافًعا طاِلًا املغفرة ألصحابه •

 .أصحابه : القارئون هل العاملون بأحاكمه وهديه •

 :فوائد احلديث
 .احلض ىلع قراءة القرآن، واإلكثار منها، وعدم االنشغال عنه .1

 .فضل قراءة القرآن .2

 املراجع:املصادر و

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
دمشق، الطبعة -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-3بريوت. -العريبدار الكتاب 

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، -5ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -4ه. 1428األوىل، 
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن -6ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -قه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق، دار اعلم الكتبحق

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة
   (5383) الرقم املوحد:

اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا 
  ألصحابه

Bacalah Alquran, karena nanti pada hari 
kiamat dia akan datang memberi syafaat 

kepada para pembacanya 

 :احلديث .1
قال: سمعُت رسوَل  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة 

اقَْرُؤوا القْرآَن؛ »يقوُل:  -اهلل عليه وسلمصىل -اهلِل 
ْصَحابِهِ 

َ
 .«فَإنَُّه يَأيِت يَْوَم الِقيَاَمِة َشِفيًعا أل

** 

1. Hadis: 

Dari Abu Umamah -raḍiyallāhu 'anhu- dia berkata, "Aku 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Bacalah Alqur'an, karena dia akan datang 

pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para 

pembacanya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أمته ىلع قراءة  -صىل اهلل عليه وسلم-حث انليب 
عز -القرآن؛ فإنه إذا اكن يوم القيامة جعل اهلل 

ثواب هذا القرآن شيًئا قائًما بنفسه يأيت يوم  -وجل
القيامة يشفع لقارئيه واملشتغلني به املتمسكني بأمره 

 .ونهيه

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menganjurkan 

umatnya untuk membaca Alquran. Karena jika datang 

hari kiamat Allah akan jadikan pahala membaca 

Alquran berdiri dan berjalan memberikan syafaat 

kepada para pembacanya, orang yang sibuk 

dengannya, dan orang yang komitmen terhadap 

perintah dan larangannya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآن الكريم وعلومه < فضائل القرآن < فضل العناية بالقرآن اتلصنيف:
  الكريمالفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل القرآن 

 .متفق عليه، أوهل من اِلخاري إال أنه فيه: "حافظ" بدل "ماهر"، وآخره لفظ مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

َفَرةِ الِكَراِم   القرآَن وهو َماهٌِر به مع السَّ
ُ
اذلي يقرَأ

 القرآَن ويَتََتْعَتُع فيه وهو 
ُ
َرةِ، واذلي يقرَأ الََبَ

 عليه َشاٌق ََلُ أْجَرانِ 
 

Orang yang membaca Al-Qur'an dan ia 
mahir membacanya, maka ia bersama para 

malaikat yang mulia dan berbakti. 
Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an 
dengan terbata-bata dan merasa kesulitan 

dalam membacanya, maka baginya dua 
pahala. 

 :احلديث .2
-قالْت: قاَل رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 »: -صىل اهلل عليه وسلم
ُ
القرآَن وهو َماِهٌر اذلي يقَرأ

 القرآَن 
ُ
َرِة، واذلي يقَرأ َفَرِة الِكَراِم الرَبَ به مع السَّ

 «.وَيتَتَْعتَُع فيه وهو عليه َشاٌق هَلُ أْجَرانِ 

** 

2. Hadis: 

Dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata, "Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang 

membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka 

ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. 

Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan 

terbata-bata dan merasa kesulitan dalam 

membacanya, maka baginya dua pahala". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-حديث اعئشة 
قال: "اذلي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع  -عليه وسلم

السفرة الكرام الربرة"، املاهر اذلي جييد القرآن 
ويتقنه، واملراد به هنا جودة اتلالوة مع حسن احلفظ، 

وهؤالء السفرة الكرام  مع السفرة الكرام الربرة،
الربرة هم املالئكة؛ كما قال تعاىل: "يف صحف 
مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، كرام بررة" 

، فاملاهر مع املالئكة؛ ألن اهلل تعاىل 16 - 13عبس: 
يرسه عليه، كما يرسه ىلع املالئكة الكرام الربرة، 
فاكن مثلهم يف قراءة القرآن، ومعهم يف ادلرجة عند 

هلل، وأما اذلي يتتعتع فيه يتهجاه وهو عليه شاق، فله ا
 .أجران؛ األول: للتالوة، واثلاين: للتعب واملشقة

** 

Hadits Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwa Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir 

membacanya, maka ia bersama para malaikat yang 

mulia dan berbakti." Orang yang mahir adalah orang 

yang membaca Al-Qur'an dengan baik dan pandai. 

Yang dimaksud dengan mahir di sini adalah kualitas 

bacaan disertai bagusnya hafalan. "bersama para 

malaikat yang mulia dan berbakti." Mereka adalah para 

malaikat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "di 

dalam kitab-kitab yang dimuliakan (di sisi Allah), yang 

ditinggikan (dan) disucikan, di tangan para utusan 

(malaikat), yang mulia lagi berbakti. (QS. Abasa: 13-

16). Orang yang mahir bersama para malaikat, karena 

Allah Ta'ala memudahkannya baginya sebagaimana 

dimudahkan kepada para malaikat yang mulia dan 

berbakti. Dia seperti para malaikat itu dalam bacaan Al-

Qur'an, dan bersama mereka dalam derajat di sisi 

Allah. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an 

dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam 

membacanya, maka baginya dua pahala." Pertama, 

untuk bacaan. Kedua, untuk kepayahan dan kesulitan. 

Lihat, Al-Fathu, (13/518), Syarah Riyadhush Shalihin, 

(4/641-642), Syarah Kitab At-Tauhid, (2/593). 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ماهر به : جييد تالوته، ويطبق أحاكم جتويده •

 .-عليهم اهلل صلوات–السفرة : املالئكة الرسل إىل الرسل  •

 .الكرام : مجع الكريم، أي: املكرمني ىلع اهلل املقربني عنده لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس املعصية واملخالفة •

 .الربرة : مجع بار، املطيعون من الرب، وهو الطاعة •

 .يتتعتع : يرتدد عليه يف قراءته، ويثقل ىلع لسانه •

 :احلديثفوائد 
 .فضل من جييد تالوة القرآن الكريم ويتقن قراءته، وأنه مع املالئكة .1

 .من يتعتع يف القرآن هل أجران؛ أجر ىلع قراءته، وأجر ىلع تعتعه .2

 .ينبيغ حلامل القرآن أن تكون أفعاهل وأقواهل ىلع  السداد والرشاد؛ اكملالئكة الربرة .3

 املراجع:املصادر و

حتفة األحوذي برشج جامع الرتمذي؛ لإلمام حممد عبدالرمحن -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار -3املباركفوري، أرشف عليه عبدالوهاب عبداللطيف، دار الفكر. 

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-4ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -لعاصمةا
وحيد من رشح كتاب اتل-6ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -5ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، 

 عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح اِلخاري -7ه. 1409دمنهور، الطبعة األوىل، -صحيح اِلخاري؛ للشيخ عبداهلل الغنيمان، مكتبة يلنة
 حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح-8. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية اِلخاري، إسماعيل بن حممد

فتح اِلاري برشح صحيح اِلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر -9ه. 1417طبعة األوىل، ال الرياض،-الكتب اعلم دار عبداِلايق، فؤاد حممد ورقمه
-11ه. 1430الطبعة األوىل، الرياض، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-10بريوت. -العسقالين، دار املعرفة

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (10113) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القرآن الكريم وعلومه < فضائل القرآن < فضل العناية بالقرآن اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ليس يف جوفه : أي ال حيفظ شيئاً من القرآن •

 .اِليت اخلرب : اخلايل من اخلري والساكن •

 :فوائد احلديث
 .اتلأكيد ىلع حفظ القرآن واالجتهاد فيه .1

 .اتلحذير من هجر قراءة القرآن .2

 املراجع:املصادر و

 عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
ملحمد بن عالن اض الصاحلني؛ ري لطرق الفاحلني ديلل-3. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة وآخرين، شاكر أمحد حتقيق الرتمذي،

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-4بريوت. -الشافيع، دار الكتاب العريب
يف سنن الرتمذي؛ ضع-6ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -5ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، 

اعدل  -املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط -7ه. 1420الرياض، الطبعة األوىل، -تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين، مكتبة املعارف
ند ادلاريم )املعروف بسنن مس-8م  2001 - ـه 1421مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

يف جوفه يشء من القرآن اكبليت إن اذلي ليس 
  اخلرب

Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak 
ada sedikit pun ayat Alquran, maka ia 

laksana rumah yang rusak. 

 :احلديث .3
، قاَل: قاَل رسوُل -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ي لَيَْس يف »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل  ِ َجْوفِِه إنَّ اذلَّ
ٌء ِمَن الُقْرآِن اَكَِليِْت اخلَِرِب   «.ََشْ

** 

3. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sedikit 

pun ayat Alquran, maka ia laksana rumah yang rusak". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

معىن احلديث أن اذلي ليس يف قلبه َشء من القرآن 
اكِليت اخلايل اخلراب، وذلك جبامع أن القرآن إذا 
اكن يف اجلوف بأن حفظه أو بعضه يكون اعمراً 

قلة ما فيه وكرثته، وإذا خال عنه اجلوف مزيناً حبسب 
بأن لم حيفظ منه شيئاً يكون شيئاً خرباً اكِليت 
اخلايل عن األمتعة اليت بها زينته وبهجته، يعِّن: أن 
القرآن يعمر القلب، وجيعله مستنرياً بنور الكتاب 

 .العزيز. مع مالحظة أن احلديث ضعيف

** 

Makna hadis: Orang yang di hatinya tidak ada sedikit 

pun ayat Alquran, maka ia laksana rumah yang kosong 

dan rusak. Hal ini secara umum mengindikasikan 

bahwa Alquran, jika ada di dalam hati berupa hafalan 

seluruhnya atau sebagiannya, maka hati itu akan ramai 

dan berhias sesuai dengan sedikit atau banyaknya ayat 

Alquran yang dihafal. Jika hati kosong dari ayat Alquran 

karena tidak ada satu ayat pun yang dihafalnya, maka 

hati menjadi tubuh yang angker. Ini laksana rumah 

yang kosong dari berbagai perabotan yang menjadi 

perhiasannya dan keelokannya. Artinya, 

sesungguhnya Alquran itu dapat meramaikan hati dan 

menjadikannya terang-benderang dengan cahaya 

Kitab yang Mulia. Hadis ini lemah tidak bisa dijadikan 

hujjah. Lihat, Dalīlul Fāliḥīn, (6/170), Syarḥu Riyāḍiṣ 

Ṣāliḥīn, (4/656), Bahjatun Nāẓirīn, (2/230). 
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نزهة املتقني رشح رياض -9ه. 1421الرياض، الطبعة األوىل، -ادلاريم(؛ لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم، حتقيق حسني سليم أسد، دار املغِّن
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (10116) حد:الرقم املو
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآن الكريم وعلومه < نزول القرآن ومجعه اتلصنيف:
  القرآنالعقيدة < اإليمان بالكتب < 

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تابع الويح : أي: أكرث إنزال ما يوىح إىل انليب صىل عليه وسلم من قرآن ورشائع قُرب وفاته •

 .اهلل عليه وسلم وقت نزول الويح بكرثةحىت تويف أكرث ما اكن الويح : أي: تويف انليب صىل  •

 :فوائد احلديث
 .تكامل نزول الويح قبل وفاته صىل اهلل عليه وسلم .1

 .تتابع الويح يف آخر الرسالة خبالف أوهلا حني انقطع فرتة .2

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل،  -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  -بريوت. -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة -د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف -ه. 1418الطبعة األوىل  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد  -ه. 1422صحيح اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -ه. 1407الرابعة عرش، 

صاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض ال -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -عبد اِلايق، دار اعلم الكتب
 .ه1426

   (4217) الرقم املوحد:

-تَاَبَع الَوْْحَ لََعَ َرُسوِل اهللِ  -عز وجل-إن اهلل 
ْكََثَ  -صىل اهلل عليه وسلم

َ
َ أ َقْبَل َوفَاتِِه َحَّتَّ تُُوِّفي

.  َما اَكَن الَوْْحَ
 

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla 
menurunkan wahyu secara berturut-turut 
kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam sebelum wafatnya hingga beliau 

tutup usia dengan wahyu yang sangat 
banyak. 

 :احلديث .4
مرفواعً: إن اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

صىل اهلل عليه -ىلع رسول اهلل تابع الويح  -عز وجل-
َ أكرث ما اكن الويح. -وسلم  قبل وفاته حىتَّ تُُويفِّ

** 

4. Hadis: 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu secara marfu, 

"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menurunkan 

wahyu secara berturut-turut kepada Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebelum wafatnya hingga 

beliau tutup usia dengan wahyu yang sangat banyak". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من إنزال الويح ىلع رسول اهلل  -عز وجل-أكرث اهلل 
 قبل وفاته؛ حىت تكمل -صىل اهلل عليه وسلم-

 -صىل اهلل عليه وسلم-الرشيعة؛ حىت تويف الرسول 
 .يف وقت كرثة نزوهل

** 

Allah 'Azza wa Jalla banyak menurunkan wahyu 

kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

sebelum wafatnya hingga syariat sempurna sampai 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wafat pada 

saat banyak-banyaknya wahyu turun. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Maukah aku ajarkan engkau surat yang  أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن
paling agung di dalam Al-Qur'an? 

 :احلديث .5
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد رافع بن املعىل 

اَل »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال يل رسول اهلل 
َ
أ

ْعَظَم ُسوَرٍة يف الُقْرآن َقبَْل أْن ََتُْرَج ِمَن 
َ
َعلُِّمَك أ

ُ
أ

ا أرَْدنَا أْن ََنُْرَج، قُلُْت: « الَْمْسِجد؟ يَا فَأَخَذ بِيَِدي، فَلَمَّ
َعلَِّمنََّك أْعَظَم ُسوَرٍة يف 

ُ
رَُسوَل اهلِل، إنََّك قُلَْت: أل

بُْع »الُقْرآِن؟ قاَل:  احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمنَي، يِهَ السَّ
وتِيتُهُ 

ُ
ي أ ِ  «.الَمثَايِن َوالُقْرآُن الَعِظيُم اذلَّ

** 

5. Hadis: 

Dari Abu Said Rafi' bin Al-Mu'alla Radhiyallahu 'Anhu, 

ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda kepadaku, "Maukah aku ajarkan engkau 

surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum 

engkau keluar masjid?" Lalu beliau memegang 

tanganku. Ketika kami hendak keluar, aku berkata, 

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau 

mengatakan, "Aku akan mengajarkanmu surat yang 

paling agung di dalam Al-Qur'an?" Beliau menjawab, 

"Alhamdulillahi Rabbil Alamin (Segala puji bagi Allah 

tuhan semesta alam) adalah As-Sab'u Al-Matsani 

(tujuh ayat yang diulang-ulang) dan Al-Qur'an Al-Azhim 

(Al-Qur'an yang agung) yang telah diberikan 

kepadaku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد رافع بن املعىل 
أىت بها : "أال" -صىل اهلل عليه وسلم-قال يل رسول اّلله 

تلنبيه املخاطب ملا يلَق إيله بعدها، قوهل: "أعلمك 
أعظم سورة يف القرآن قبل أن َترج من املسجد"، 
وإنما قال هل ذلك، ولم يعلمه بها ابتداء؛ يلكون أدىع 
إىل تفريغ ذهنه تللقيها وإقباهل عليها بكليته، قوهل: 
"فأخذ بيدي"، أي: بعد أن قال ذلك ومشينا، قوهل: 

ردنا أن َنرج قلت: يا رسول اّلله إنك قلت: "فلما أ
ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن"، قوهل: "قال: احلمد 
ّلله ربه العاملني"، أي: سورة الفاحتة، وإنما اكنت 
أعظم سورة ألنها مجعت مجيع مقاصد القرآن، وذلا 
سميت بأم القرآن. ثم أشار إىل ما تمزيت به الفاحتة 

ىت صارت أعظم منها، عن غريها من بقية السور ح
بقوهل: "يه السبع املثاين"، أي: املسماة به، مجع مثناة 
من اتلثنية ألنها تثىن يف الصالة يف لك ركعة، أو ألنها 
تثىن بسورة أخرى، أو سميت بذلك الشتماهلا ىلع 
قسمني: ثناء وداعء، أو ملا اجتمع فيها من فصاحة 

مرور الزمان  املباين وبالغة املعاين، أو ألنها تثىن ىلع
وتتكرر فال تنقطع وتدرس فال تندرس، أو ألن 
فوائدها تتجدد حااًل فحااًل إذ ال منتىه هلا، أو مجع 

** 

Dari Abu Said Rafi' bin Al-Mu'alla Radhiyallahu 'Anhu, 

ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda kepadaku, "Maukah," diucapkan untuk 

menarik lawan bicara terhadap apa yang akan 

disampaikan kepadanya setelah itu. Sabdanya, 

"Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling agung 

di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar masjid?" 

Sesungguhnya beliau mengatakan hal itu kepadanya 

tanpa lebih dahulu memberitahukannya agar lebih 

mendorongnya untuk mencurahkan pikirannya dalam 

menerima dan memperhatikannya secara total. 

Sabdanya, "Lalu beliau memegang tanganku." Yakni, 

setelah mengatakan demikian dan kami sudah 

berjalan. Sabdanya, "Ketika kami hendak keluar, aku 

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau 

mengatakan, "Aku akan mengajarkanmu surat yang 

paling agung di dalam Al-Qur'an?" Sabdanya, "Beliau 

menjawab, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin (Segala puji 

bagi Allah tuhan semesta alam)," Yakni, surat Al-

Fatihah. Surat Al-Fatihah menjadi surat paling agung 

karena menghimpun semua tujuan Al-Qur'an. Karena 

itu, Al-Fatihah dinamakan Ummul Qur'an (induk Al-

Qur'an). Selanjutnya beliau memberi isyarat 

keunggulan Al-Fatihah dari surat-surat lainnya 

sehingga menjadi surat paling agung, yaitu dengan 

sabdanya, "Ia adalah As-Sab'u Al-Matsani (tujuh ayat 

yang diulang-ulang)," Yakni, dinamakan demikian. Al-

Matsani adalah bentuk jamak dari Mutsnatu yang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القرآن الكريم وعلومه < فضائل القرآن < فضائل السور واآليات اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد رافع بن املعىل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احلمد هلل رب العاملني : سورة الفاحتة •

 .السبع املثاين : السبع اآليات اليت تثىن أي تقرأ يف لك ركعة من الصالة •

 :فوائد احلديث
 .-وتعاىلتبارك -سورة الفاحتة أعظم سورة يف كتاب اهلل  .1

 .يف ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-تفضيل بعض القرآن ىلع بعض بما جاء عن رسول اهلل  .2

 .ىلع تعليم انلاس اخلري، وبيانه هلم -صىل اهلل عليه وسلم-حرص الرسول  .3

 .أن الفاحتة سبع آيات .4

 املراجع:املصادر و

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن -2 1415-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.ط -1
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-3بريوت. -الشافيع، دار الكتاب العريب

 دار انلارص، زهري حممد عناية اِلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح اِلخاري -4ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، 
بريوت، الطبعة الرابعة -وغريه، مؤسسة الرسالة اخِلن مصطىف. د تأيلف الصاحلني؛ رياض رشح املتقني نزهة-5. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق

 .ه1407عرش، 
   (10112) الرقم املوحد:

مثناه من اثلناء الشتماهلا ىلع ما هو ثناء ىلع اّلله 
تعاىل، فكأنها تثىن عليه بأسمائه احلسىن وصفاته، أو 

، من اثلنايا ألن اّلله استثناها هلذه األمة، وغري ذلك
قوهل: "والقرآن العظيم"، أي: ويه املسماة بذلك أيضاً، 
قوهل: "اذلي أوتيته"، أي: أعطيته، وتسميتها بالقرآن 
العظيم جلمعها سائر ما يتعلق باملوجودات دنيا 

 .وأخرى وأحاكماً وعقائد

berasal dari kata At-Tatsniyyah, karena ia diulang-

ulang dalam shalat di setiap rakaat, atau karena surat 

ini diikuti oleh surat lainnya, atau dinamakan demikian 

karena mencakup dua bagian: pujian dan doa, atau 

karena terkumpul di dalamnya kefasihan dalam struktur 

dan balaghah dalam makna. Atau karena Al-Fatihah 

diulang-ulang sepanjang masa. Ia diulang-ulang 

sehingga tidak terputus dan dipelajari sehingga tidak 

musnah. Atau karena faedahnya yang terus baru dari 

waktu ke waktu sehingga tidak ada akhir baginya. Atau 

juga Al-Matsani adalah bentuk jamak dari Matshnahu 

yang berasal dari kata Ats-Tsana karena mencakup 

apa yang menjadi pujian kepada Allah Ta'ala. Seakan-

akan surat ini memuji Allah dengan nama-nama-Nya 

dan sifat-sifat-Nya yang baik. Atau juga berasal dari 

kata Ats-Tsanaya, karena Allah memudahkannya 

untuk umat ini dan lain sebagainya. Sabdanya, "dan Al-

Qur'an Al-Azhim (Al-Qur'an yang agung)," yakni, ia juga 

dinamakan demikian. Sabdanya, "yang telah diberikan 

kepadaku." Al-Fatihah dinamakan Al-Qur'an Al-Azhim 

karena menghimpun semua yang berkaitan dengan 

hal-hal yang ada di dunia dan akhirat, hukum-hukum, 

dan berbagai keyakinan. Lihat, Dalilul Falihin, (6/178-

180). 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القرآن الكريم وعلومه < فضائل القرآن < فضائل السور واآليات اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه- ُعقبة بن اعمر اجلَُهِِّن  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ألم تر : استفهام يفيد تعجبًا •

 .لم يُر مثلهن : لم يوجد آيات مثلهن، ومما اختصتا به أنه ال توجد سورة لكها تعويذ غري هاتني السورتني •

 .الفلق : الصبح •

؟  ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لَْم يَُر مِْثلُُهنَّ َقطُّ
  انلاسقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب 

Tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat 
yang telah diturunkan malam ini yang 

belum pernah ada sama sekali 
sebelumnya? Yaitu, Qul A'ūżu Birabbil 

Falaq dan Qul A'ūżu Birabbinnās. 

 :احلديث .6
-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر 

نِْزلَْت هِذِه »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ُ
ألَْم تََر آيَاٍت أ

؟ )قل أعوذ برب الفلق( و)قل  اللَّيْلََة لَْم يَُر ِمثْلُُهنَّ َقطُّ
 «.أعوذ برب انلاس(

** 

6. Hadis: 

Dari 'Uqbah bin 'Āmir raḍiyallāhu 'anhu bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah 

diturunkan malam ini yang belum pernah ada sama 

sekali sebelumnya? Yaitu, Qul A'ūżu Birabbil Falaq dan 

Qul A'ūżu Birabbinnās". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه- عن عقبة بن اعمر
: "ألم تر"، أي: ألم تعلم، -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

وهو خطاب خاص للراوي، واملراد به اعم للجميع، 
ويه لكمة تعجب، وأشار إىل سبب اتلعجب، بقوهل: 
"لم ير مثلهن"، أي: يف بابها وهو اتلعوذ، وقوهل: "قط"، 

لفلق"، و "قل أعوذ تلأكيد انليف، قوهل: "قل أعوذ برب ا
برب انلاس"، أي: لم توجد آيات سورة لكهن تعويذ 
للقارىء من رش األرشار مثل هاتني السورتني، ما 
تعوذ بهما متعوذ عن إيمان وصدق إال أاعذه اهلل عز 
وجل، فاحلاصل أن اإلنسان ينبيغ أن يتعوذ بهاتني 

 .السورتني

** 

Dari 'Uqbah bin 'Āmir raḍiyallāhu 'anhu, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Tidakkah engkau mengetahui," Yakni, tidakkah 

engkau tahu. Perkataan ini merupakan seruan khusus 

kepada perawi. Sedangkan maksudnya umum untuk 

semua. Itu adalah kata seru. Beliau mengisyaratkan 

penyebab ketakjuban dengan sabdanya, "yang belum 

pernah ada sebelumnya" yakni, dalam bab ini. Yaitu 

permohonan perlindungan. Sabdanya, "sama sekali," 

sebagai penegas peniadaan. Sabdanya, "Qul A'ūżu 

Birabbil Falaq dan Qul A'ūżu Birabbinnās." Yakni, tidak 

ada ayat-ayat dalam satu surat yang seluruhnya 

merupakan perlindungan bagi orang yang 

membacanya dari berbagai kejahatan, yang 

menyerupai dua surat ini. Siapa saja orang berlindung 

memakai kedua surat ini dengan iman dan 

kesungguhan, niscaya Allah -Azza wa Jalla- 

melindunginya. Ringkasnya, hendaknya manusia 

meminta perlindungan dengan (membaca) dua surat 

ini. Lihat, Mirqāt Al-Mafātīḥ, (4/639), Syarḥu Riyāḍiṣ 

Ṣāliḥīn, (4/678). 
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 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-خري ما أنزل ىلع رسول اهلل فضل سوريت الفلق وانلاس، وأنهن من  .1

 .همن واملستعاذ به املستعاذ يف اجلوامع ىلع الشتماهلما اتلعويذ؛ يف عليهما -وسلم عليه اهلل صىل–اقتصار انليب  .2

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب -2 1415ادلمام -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.-1
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار -3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبداِلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد -4ه. 1426الوطن، الرياض، 
نزهة -6ه. 1412بريوت، الطبعة األوىل، -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر-5ه. 1417

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (10114) الرقم املوحد:
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بعث  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
يٍَّة فاكن يقرأ ألصحابه يف صالتهم،  رجال لَع ََسِ

 أحد( َفَيْختُِم بـ: )قل هو اهلل
 

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- pernah mengutus seorang 

sahabat untuk memimpin pasukan sariyah 
(perang yang tidak diikuti Rasulullah-

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-). Sahabat ini 
senantiasa mengimami salat pasukannya 

dan mengakhiri bacaannya dengan (surah) 
Qul Huwallāhu Aḥad. 

 :احلديث .7
صىل -أن رسول اهلل » -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

يٍَّة فاكن َيْقَرأ  -اهلل عليه وسلم بعث رجال ىلع ََسِ
« قل هو اهلل أحد»ألصحابه يف صالتهم، َفيَْخِتُم بـ

عليه صىل اهلل -فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول اهلل 
يِّ َشء َصنَع ذلك؟ فسألُوه،  -وسلم

َ
فقال: َسلُوُه أل

ْن -عز وجل-فقال: أِلنَّها ِصَفُة الرمحن 
َ
ِحب أ

ُ
، فأنا أ

قَْرأ بها، فقال رسول اهلل 
َ
: -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ْخرِبُوه: أنَّ اهلل 
َ
بُّه -تعاىل-أ  «.حُيِ

** 

7. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Bahwasanya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan 

sariyah (perang yang tidak diikuti Rasulullah-ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-). Sahabat ini senantiasa mengimami 

salat pasukannya dan mengakhiri bacaannya dengan 

(surah) Qul Huwallāhu Aḥad. Ketika kembali ke 

Madinah mereka melaporkannya kepada Rasulullah. 

Lantas beliau bersabda, "Tanyakan kepadanya apa 

alasan dia melakukan itu?" Maka mereka menanyakan 

kepadanya, lalu ia menjawab, "Karena di dalamnya 

terdapat sifat Allah dan aku senang membacanya." 

Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah 

menyintainya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َر انليب  بعض أصحابه ىلع  -وسلمصىل اهلل عليه -أمَّ
يَّة؛ تلدبريهم واحلكم بينهم، وحىت ال تكون  ََسِ
األمور فوىض، وخيتار أقومهم دينًا وعلًما وتدبرًيا، 
وذلا اكن األمراء هم األئمة يف الصالة واملفتون؛ 
لفضل علمهم ودينهم، فاكن يقرأ "قل هو اهلل أحد" يف 

ئه الركعة اثلانية من لك صالة؛ ملحبته هلل وأسما
ا رجعوا  وصفاته، ومن أحب شيئاً أكرث من ذكره. فلمَّ

، ذكروا -صىل اهلل عليه وسلم-من غزوتهم إىل انليب 
هل ذلك، فقال: سلُوه أليِّ َشء يصنع ذلك، أهو ملحض 
املصادفة أم ليشء من ادلوايع؟ فقال األمري: صنعت 

، فأنا -عز وجل-ذلك الشتماهلا ىلع صفة الرمحن 
صىل اهلل -. فقال رسول اهلل أحب تكريرها ذللك

: أخربوه، أنه كما كرر هذه السورة -عليه وسلم

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengangkat salah seorang sahabat menjadi pemimpin 

ekspedisi untuk mengatur siasat perang dan 

memutuskan perkara di antara mereka agar tidak 

terjadi kekacauan dan kisruh. Beliau senantiasa 

memilih orang yang paling cakap agamanya, 

keilmuannya dan strategi perangnya. Oleh sebab itu, 

semua pemimpin pasukan perang pasti menjadi imam 

salat sekaligus menjadi mufti karena keutamaan 

agama dan kapasitas keilmuannya. Pemimpin yang 

ditunjuk itu selalu membaca surah "Qul Huwallāhu 

Aḥad" di rakaat kedua dalam salat berjamaah karena 

rasa cintanya kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifat-

Nya. Dan siapapun yang menyintai sesuatu pasti selalu 

ingat dan menyebutnya. Ketika kaum Muslimin kembali 

dari perang, mereka menemui Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan melaporkan kebiasaan sang 

pemimpin. Lantas Rasulullah bersabda, "Tanyakan 

kepadanya apa alasannya melakukan itu, apakah 

kebetulan saja ataukah ada alasan khusus?" Sang 

pemimpin menjawab, "Aku membacanya karena surah 
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 واآلياتالقرآن الكريم وعلومه < فضائل القرآن < فضائل السور  اتلصنيف:
 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أمرًيابعث رجاًل : أرسله  •

َسية : من الرسى أي امليش بالليل، ويه القطعة من اجليش يرسلها القائد، أقلها مخسة رجال وأكرثها أربعمائة؛ ُسميت بذلك ألنَّ اغلب  •
 للرسية هو الُممزيِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-سريهم يكون بالليل؛ لإلرفاق بهم أو بقصد اتلخيف لقلتهم؛ إال أنَّ أهل املغازي جيعلون وجود انليب 

 .عن الغزوة

 .ينيه القراءة بقراءة سورة )قل هو اهلل أحد(، إما يف قراءة لك ركعة، وإما يف قراءة الركعة األخرية« : قل هو اهلل أحد»فيختم بـ •

 .يصنع ذلك : ينيه بقراءة سورة ))قل هو اهلل أحد(( •

 .ألنها : أي السورة •

 .بما فيها من األسماء ادلالة ىلع الصفات، وليس فيها ذكر لغري صفات اهلل -ىلسبحانه وتعا-صفة الرمحن : حتتوي ىلع صفة الرمحن  •

تأويل  حيبه : املحبة يف اللغة الوداد, وحمبة اهلل للعبد صفة من صفاته حتمل ىلع ما تقتضيه يف اللغة من غري تكييف وال تمثيل وال حتريف وال •
 .وال تعطيل

 :فوائد احلديث
ل، .1  .حىت يف غري صالة املغرب من الفرائض جواز قراءة قصار الُمفصَّ

 .فضل سورة اإلخالص واستحباب قراءتها .2

ل من تمجيد اهلل واثلناء عليه، فهذه السورة الكريمة اجلليلة تشمل توحيد  .3 أن تفضيل بعض القرآن ىلع بعض اعئد ملا حيتوى عليه املفضَّ
مجيع صفات الكمال ونيف الوادل والودل، اذلي  -تعاىل-يك والصمدية املثبتة هلل االعتقاد واملعرفة وما جيب إثباته للرب من األحدية املنافية للرش

 .هو من لوازم غناه ونىف الكفء املتضمن نيف املماثل وذلا فيه تعدل ثلث القرآن

 .تكريرها أمر بالسؤال عن القصد من -صىل اهلل عليه وسلم-أن األعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صاحلة، ألن انليب  .4

 .أنه ينبيغ أن يكون أصحاب الِواليات والقيادات من أهل العلم والفضل وادلين .5

ق حالوة مناجاته بها فاهلل حُيبه؛ ألن اجلزاء من جنس العمل .6  .أنه من أحب صفات اهلل َوتَذوَّ

 .أن إخبار الوايل األكرب عن أعمال األمراء والعمال لقصد اإلصالح ال ُيَعدُّ وشاية وال نميمة .7

ايا لقتال الكفار واتلأمري عليهم .8 َ  .مرشوعية بعث الرسَّ

 .أن أمريهم أحق بإمامتهم يف الصالة لكونه صاحب الُسلْطان عليهم .9

يِّ َشء صنع ذلك؟(-صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية اتلثبت يف األمور قبل احلكم عليها؛ لقول انليب  .10
َ
 .: )َسلُوُه أل

 .-تعاىل-إثبات صفة املحبة هلل  .11

 .القراءة يف الركعة الواحدة بسورتني فأكرثجواز  .12

 .جواز َتصيص بعض القرآن باالستكثار منه .13

ملحبته هلا؛ وهذا ملا تضمنته من صفات اهلل العظيمة 
 .اليت دلت عليها أسماؤه املذكورة فيها: فإن اهلل حيبه

tersebut mengandung sifat-sifat Allah, sehingga aku 

senang mengulang-ulanginya." Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Beritahukan 

kepadanya, sebagaimana ia mengulang-ulang 

membaca surah tersebut karena kecintaannya -sebab 

surah ini mencakup sifat-sifat Allah yang otomatis 

menunjukkan nama-nama Allah di dalamnya- maka 

Allah menyintainya." Alangkah besarnya keutamaan 

surah itu . 
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 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام للعثيمني، طبعة  2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 
 -طبعة دار الفكر-ي . اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصار1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -اإلمارات  -مكتبة الصحابة 

انلارش : دار طوق -حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  -.     صحيح اِلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيالجلعيف اِلخاري 1381األوىل -دمشق 
انلارش: دار إحياء  -عبد اِلايق ه. صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد 1422الطبعة األوىل  -انلجاة 

 .األوىل الطبعة- مرص -القاهرة -املنهاج دار -انلجيم حيىي بن أمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –الرتاث العريب 
   (5213) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآن الكريم وعلومه < مباحث قرآنية اعمة < أحاكم القرآن واملصاحف اتلصنيف:
  احلجالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < صفة 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اجْلَْمَرَة : ماكن ريم اجلمار سميت باسم الواحد منه •

 .الكربى : وصف جلمرة العقبة، ويه أقرب اجلمرات إىل مكة •

 .اِليت : الكعبة •

ابليت عن  -ريض اهلل عنه-جعل ابن مسعود 
يساره ومىن عن يمينه، ثم قال: هذا َمَقاُم اذلي 

نِْزلَْت عليه سورة ابلقرة 
ُ
صىل اهلل عليه -أ

 -وسلم

 

Lalu ia menjadikan baitullah berada 
disebelah kirinya, dan Mina berada 

disebelah kanannya, lalu berkata, “Ini 
adalah tempat diturunkannya surat Al-

Baqarah kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam -”.  

 :احلديث .8
أنه حج مع ابن »عن عبد الرمحن بن يزيد انلََّخيِع: 

مسعود فرآه يَريم اجلَْمَرَة الكربى بسبع حَصيات، 
فجعل اِليت عن يساره، وِمىن عن يمينه، ثم قال: هذا 

نِْزلَْت 
ُ
صىل اهلل عليه -عليه سورة اِلقرة َمَقاُم اذلي أ

 «.-وسلم

** 

8. Hadis: 

Dari Abdurrahman bin Yazid An-Nakha`i, bahwa dirinya 

pernah berhaji bersama Ibnu Mas`ud. Dia melihatnya 

melempar Jumrah kubra dengan tujuh butir kerikil. Lalu 

ia menjadikan Baitullah berada disebelah kirinya, dan 

Mina berada disebelah kanannya, lalu berkata: “Ini 

adalah tempat diturunkannya surat Al-Baqarah kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

انلحر وأيام الترشيق عبادة جليلة، ريُم اجلمار يف يوم 
فيها معىن اخلضوع هلل تعاىل، وامتثال أوامره 
واالقتداء بإبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم، 
وأول ما يبدأ به احلاج يوم انلحر هو ريم اجلمرة 
الكربى تلكون فاحتة أعمال ذلك ايلوم اجلليلة، 
 فيقف منها موقف انليب صىل اهلل عليه وسلم حيث

الكعبة املرشفة عن يساره ومِّن عن يمينه واستقبلها 
ورماها بسبع حصيات يكرب مع لك واحدة كما 
وقف ابن مسعود ريض اهلل عنه هكذا وأخرب أن هذا 
هو مقام اذلي أنزلت عليه سورة اِلقرة، صىل اهلل 

 .عليه وسلم

** 

Melempar jumrah pada hari nahr (kurban) dan hari-hari 

tasyrik adalah ibadah yang agung. Didalamnya 

terkandung makna ketundukan kepada Allah Ta`ala 

dan juga sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah-

perintah-Nya serta mencontoh Nabi Ibrahim al-Khalil 

`Alaihish Shalaatu was Salaam. Yang pertama kali 

dimulai oleh seseorang yang sedang menunaikan 

ibadah haji pada hari nahr adalah melempar jumrah 

kubra sebagai pembuka amalan pada hari yang agung 

tersebut. Ia berdiri pada posisi sebagaimana Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yaitu menjadikan Ka`bah 

musyarrafah berada disebelah kirinya dan Mina berada 

disebelah kanannya. Dia menghadap kepada jumrah 

dan melemparnya dengan tujuh butir kerikil seraya 

bertakbir bersama setiap satu lemparan kerikil, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas`ud 

Radhiyallahu `Anhu dan dia bersumpah bahwa ini 

adalah tempat dimana surat Al-Baqarah diturunkan 

kepada beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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 .َمَقاُم : موقف •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية ريم مَجَرة الَعَقبَة وحدها يوم انلحر .1

نَّة يف ريم مَجَرة الَعَقبَة أن يستقبلها، حبيث تكون الكعبة عن يساره ومىن عن يمينه .2  .السُّ

سفلها، أو وسطها املهم أن تقع جواز ريم مَجََرة الَعَقبَة من أي ماكن، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو عن يساره، أو من فوقها، أو من أ .3
 .اجلمار يف احلوض

 .يؤخذ من احلديث عدم مرشوعية الوقوف لدلاعء بعد ريم مجرة العقبة يوم انلحر .4

 .-واحدة بعد أخرى-وجوب الريم بسبع حصيات متعاقبات  .5

 .رشع الريم للتأيس به صىل اهلل عليه وسلم ، ال كما يعتقده العامة من ريم الشيطان .6

 ."ملواقف بـ"اجلمرات" ال ما يقوهل بعض انلاس جهال من تسميتها بـ"الشيطان الكبري" أو" الشيطان الصغريتسمية هذه ا .7

 .أن القرآن الكم اهلل مزنل غري خملوق .8

 .جواز إضافة السورة إىل اِلقرة، خالفاً ملن منع ذلك .9

 .ثبوت علو اهلل تعاىل بذاته .10

 .فضل ابن مسعود ريض اهلل عنه وحرصه ىلع نرش السنة .11

 .احلرص ىلع مصاحبة ذوي العلم والفضل يف سفر احلج .12

 املراجع:املصادر و

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
دة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عم 1426

ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 
يلف: فيصل بن  ـه  خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأ 1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 

 ـه صحيح اِلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل اِلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق  1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 
 –: دار إحياء الرتاث العريب  ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، انلارش1422انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت
   (4448) الرقم املوحد:
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حذيفة بن ايلمان، قدم لَع عثمان واكن يغازي 
أهل الشأم يف فتح أرمينية، وأذربيجان مع أهل 

 اختالفهم يف القراءةالعراق، فأفزع حذيفة 
 

Dari Ibnu Syihāb bahwa Anas bin Mālik 
telah menceritakan kepadanya, 

bahwasanya Ḥużaifah bin Al-Yamān datang 
kepada Uṡmān setelah sebelumnya ia 

memerangi Ahlus Syam yakni pada saat 
penaklukan Armenia dan Azerbaijan 

bersama penduduk Irak. Ternyata 
perselisihan mereka dalam qiraah 

mengejutkan Ḥużaifah. Maka Ḥużaifah pun 
berkata kepada Uṡmān, "Wahai 

Amirulmukminin, Rangkullah umat ini 
sebelum mereka berselisih tentang Alquran 

sebagaimana perselisihan yang telah 
terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani." 

Maka Uṡmān mengirim surat kepada 
Ḥafṣah yang berisikan, "Tolong, 

kirimkanlah lembaran-lembaran Alquran 
kepada kami, agar kami dapat segera 

menyalinnya dalam bentuk muhaf-mushaf, 
lalu kami akan segera mengembalikannya 

pada Anda." Maka Ḥafṣah pun 
mengirimkannya kepada Uṡmān. Lalu 
Uṡmān memerintahkan Zaid bin Ṡābit, 

Abdullah bin Zubair, Sa'īd bin Al-'Āṣ, dan 
Abdurrahman bin Al-Ḥāriṡ bin Hisyām, 

sehingga mereka pun menyalinnya dalam 
bentuk mushaf-mushaf. Uṡmān berkata 
kepada tiga orang Quraisy dari mereka, 
"Jika kalian berselisih dengan Zaid bin 

Ṡābit terkait Alquran, maka tulislah dengan 
bahasa Quraisy, sebab Alquran turun 

dengan bahasa mereka." Kemudian mereka 
mengindahkan perintah itu hingga 
penyalinan selesai dan Uṡmān pun 

mengembalikan lembaran-lembaran 
Alquran ke Ḥafṣah. Setelah itu, Uṡmān 

mengirimkan sejumlah mushaf yang telah 
disalin ke berbagai penjuru negeri, dan 

memerintahkan untuk membakar setiap 
lembaran atau mushaf Alquran selain 

mushaf tersebut. (HR. Bukhari) 

 :احلديث .9
عن ابن شهاب أنَّ أنس بن مالك حدثه: أنَّ ُحذيفة 
بن ايلَمان قِدم ىلع عثمان واكن يُغازي أهل الشام يف 

ْذَربِيجان مع أهل العراق، 
َ
ْرِمِينيَّة، وأ

َ
فأفَْزع فتْح أ

حذيفَة اختالفُهم يف القراءة، فقال ُحذيفة لعثمان: يا 
أمري املؤمنني، أْدرِْك هذه األمَة، قبل أْن خيتلفوا يف 

** 

9. Hadis: 

Dari Ibnu Syihāb bahwa Anas bin Mālik telah 

menceritakan kepadanya, bahwasanya Ḥużaifah bin 

Al-Yamān datang kepada Uṡmān setelah sebelumnya 

ia memerangi Ahlus Syam yakni pada saat penaklukan 

Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. 

Ternyata perselisihan mereka dalam qiraah 

mengejutkan Ḥużaifah. Maka Ḥużaifah pun berkata 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

الكتاب اختالَف ايلهود وانلصارى، فأرسل عثماُن 
ُحف ننسُخها يف »إىل حفصة:  أْن أرسيل إيلنا بالصُّ

، فأرسلْت بها حفصُة إىل «املصاحف، ثم نردُّها إيلك
َمر زيَد بن ثابت، وعبَد اهلل بن الزبري، 

َ
عثمان، فأ

وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام 
فنسخوها يف املصاحف، وقال عثمان للرَّْهط 

إذا اختلفتم أنتم وزيُد بن ثابت »الُقرَشيِّني اثلالثة: 
يف َشء من القرآن فاكتبوه بِِلسان ُقريش، فإنما نزل 

ُحف يف ففعلو« بِِلسانهم ا حىت إذا نسخوا الصُّ
ُحَف إىل حفصة، وأرسل  املصاحف، رَدَّ عثماُن الصُّ
َمر بما سواه من 

َ
ُفق بمصحف مما نََسُخوا، وأ

ُ
إىل لكِّ أ

 .القرآن يف لكِّ صِحيفة أو ُمصحف، أْن حُيرق

kepada Uṡmān, "Wahai Amirulmukminin, Rangkullah 

umat ini sebelum mereka berselisih tentang Alquran 

sebagaimana perselisihan yang telah terjadi pada 

kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Uṡmān mengirim 

surat kepada Ḥafṣah yang berisikan, "Tolong, 

kirimkanlah lembaran-lembaran Alquran kepada kami, 

agar kami dapat segera menyalinnya dalam bentuk 

muhaf-mushaf, lalu kami akan segera 

mengembalikannya pada Anda." Maka Ḥafṣah pun 

mengirimkannya kepada Uṡmān. Lalu Uṡmān 

memerintahkan Zaid bin Ṡābit, Abdullah bin Zubair, 

Sa'īd bin Al-'Āṣ, dan Abdurrahman bin Al-Ḥāriṡ bin 

Hisyām, sehingga mereka pun menyalinnya dalam 

bentuk mushaf-mushaf. Uṡmān berkata kepada tiga 

orang Quraisy dari mereka, "Jika kalian berselisih 

dengan Zaid bin Ṡābit terkait Alquran, maka tulislah 

dengan bahasa Quraisy, sebab Alquran turun dengan 

bahasa mereka." Kemudian mereka mengindahkan 

perintah itu hingga penyalinan selesai dan Uṡmān pun 

mengembalikan lembaran-lembaran Alquran ke 

Ḥafṣah. Setelah itu, Uṡmān mengirimkan sejumlah 

mushaf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri, 

dan memerintahkan untuk membakar setiap lembaran 

atau mushaf Alquran selain mushaf tersebut. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع عثمان  -ريض اهلل عنهما-قدم ُحذيفة بن ايلَمان 
، واكن عثمان جيهز أهل الشام وأهل -ريض اهلل عنه-

العراق لغزو أرمينية وأذربيجان وفتحهما، واكن 
حذيفة قد سمع اختالف انلاس يف قراءة القرآن 
يب وبعضهم يقرأ بقراءة ابن 

ُ
فبعضهم يقرأ بقراءة أ

مسعود حىت اكد أن حيصل بينهم فتنة وتنازع، فأفزع 
قال: يا أمري املؤمنني حذيفة هذا األمر، فأىت عثمان ف

أدرك انلاس قبل أْن خيتلفوا يف القرآن كما اختلفت 
فوا  ايلهود وانلصارى يف اتلوراة واإلجنيل إىل أن حرَّ
وزادوا ونقصوا. واكن القرآن حينئذ جممواًع يف 
الصحف ولم يكن يف مصحف، فأرسل عثمان إىل 

وطلب إيلها أن  -ريض اهلل عنها-حفصة أم املؤمنني 
إيله بالصحف املكتوب فيها القرآن؛ يك تبعث 

وهذه -ينسخها يف املصاحف ثم يردها إيلها، 
الصحيفة اليت أخذها من عند حفصة يه اليت أمر 

** 

Ḥużaifah bin al-Yamān -raḍiyallāhu 'anhumā- datang 

kepada Uṡmān -raḍiyallāhu 'anhu-. Saat itu Uṡmān 

sedang mempersiapkan penduduk Syam dan Iraq 

untuk memerangi serta menaklukkan Armenia dan 

Azerbaijan. Ḥużaifah sebelumnya telah mendengar 

perbedaan bacaan Alquran di antara orang-orang. 

Sebagian mereka membaca dengan qiraah Ubay dan 

sebagian lainnya membaca dengan qiraah Ibnu 

Mas'ūd, hingga hampir saja terjadi fitnah dan 

perselisihan di antara mereka. Hal ini mengagetkan 

Ḥużaifah, sehingga dia mendatangi Uṡmān seraya 

berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kendalikanlah 

olehmu umat ini sebelum terjadi perselisihan di antara 

mereka sebagaimana berselisihnya orang-orang 

Yahudi dan Nasrani dalam Taurat dan Injil hingga 

akhirnya mereka menyimpangkan, menambah, dan 

menguranginya. Alquran pada saat itu telah tekumpul 

dalam lembaran-lembaran namun belum terkumpul 

dalam sebuah mushaf. Kemudian Uṡmān mengirim 

surat kepada Ḥafṣah ummul mukminin -raḍiyallāhu 

'anhā- dan memintanya untuk mengirimkan lembaran-

lembaran yang telah dituliskan Alquran kepadanya 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآن الكريم وعلومه < نزول القرآن ومجعه < مجع القرآن اتلصنيف:
  الكريم وعلومه < القراءات واتلجويد < األحرف السبعةالقرآن 

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يُغازي : جيهز أهل الشام وأهل العراق لغزو أرمينية وأذربيجان •

ْرِمِينيَّة : بدلة معروفة  •
َ
 .ُسميت بذلك لكون األرمن فيهاأ

ْذَربِيجان : بدلة باجلبال من بالد العراق تيل أرمينية من جهة الغرب •
َ
 .أ

, وحينئذ مجع -أبو بكر وعمر جبمع القرآن فيها
عثمان القرآن يف املصحف، والفرق بينه وبني 
الصحف أن الصحف يه األوراق املحررة اليت مُجع 

-ريض اهلل تعاىل عنه-آن يف عهد أيب بكر فيها القر
، واكنت سوًرا مفرقة لك سورة مرتبة بآياتها ىلع حدة، 
لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلما نُسخت وُرتِّب 
بعصها إثر بعض صارت مصحفا، ولم يكن مصحفا 
إال يف عهد عثمان، فأرسلت حفصُة إىل عثمان 

الزبري،  بالصحف، فأمر زيَد بن ثابت، وعبَد اهلل بن
وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام 

فنسخوا الصحف يف املصاحف،  -ريض اهلل عنهم-
وزيد بن ثابت أنصاري واِلاقون ُقرَشيون، وقال 

إذا اختلفتم أنتم وزيُد بن »عثمان للُقرَشيني اثلالثة: 
ثابت يف َشء من القرآن فاكتبوه بلسان قُريش، فإنما 

ففعلوا حىت إذا نسخوا « انهمنزل القرآن بلس
ُحَف إىل  ُحف يف املصاحف، رد عثماُن الصُّ الصُّ
حفصة، وأرسل إىل لكِّ ناحية بمصحف مما نََسُخوا، 
وأمر بما سواه من القرآن يف لكِّ صِحيفة أو ُمصحف، 

 .أْن حُيرق

untuk kemudian disalin ke dalam beberapa mushaf lalu 

mengirimkannya kembali kepadanya. Lembaran-

lembaran yang diminta dari Ḥafṣah adalah lembaran-

lembaran yang sebelumnya diperintahkan oleh Abu 

Bakar dan Umar untuk ditulisi dengan kumpulan 

Alquran. Adapun pada saat itu, Uṡman mengumpulkan 

Alquran ke dalam mushaf. Perbedaan antara mushaf 

dan suhuf (lembaran-lembaran Alquran) adalah bahwa 

suhuf itu berupa lembaran-lembaran tulisan Alquran 

yang belum tertata, yaitu lembaran-lembaran yang 

berisi tulisan Alquran yang dikumpulkan pada masa 

Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu-. Ia berisi surah-surah 

Alquran yang masih terpisah (belum tersusun), setiap 

surah telah tersusun beserta ayat-ayatnya secara 

terpisah, hanya saja sebagian ayat dengan ayat 

lainnya masih belum tersusun. Kemudian setelah 

disalin dan disusun sebagian ayat dengan ayat lainnya, 

barulah ia menjadi sebuah mushaf. Alquran belum 

menjadi sebuah mushaf kecuali pada masa Uṡmān. 

Ḥafṣah pun mengirimkan suhuf kepada Uṡmān, lalu 

Uṡman memerintahkan Zaid bin Ṡābit, Abdullah bin 

Zubair, Sa`id bin Al-'Āṣ, dan Abdurrahman bin al-Hāriṡ 

bin Hisyām -raḍiyallāhu 'anhum- untuk menyalinnya, 

dan merekapun menyalinnya ke dalam beberapa 

muṣhaf. Zaid bin Ṡābit adalah seorang sahabat dari 

kalangan Ansar, sedangkan yang lainnya berasal dari 

kalangan Quraisy. Uṡman berkata kepada ketiga orang 

yang berasal dari kalangan Quraisy, "Jika kalian 

berbeda pendapat dengan Zaid bin Ṡābit terkait 

dengan Alquran, maka tulislah oleh kalian dengan lisan 

Quraisy, karena sesungguhnya Alquran diturunkan 

dengan lisan Quraisy." Merekapun mengerjakannya, 

hingga selesai penyalinannya ke dalam beberapa 

mushaf, Uṡmān pun mengembalikan suhuf tersebut 

kepada Ḥafṣah dan mengirimkan satu mushaf dari 

mushaf-mushaf yang telah disalin ke setiap penjuru, 

serta memerintahkan untuk membakar setiap lembaran 

atau mushaf Alquran selain mushaf tersebut. 
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 .الرَّهط : ما دون العرشة من الرجال ال يكون فيهم امرأة •

فُق : ناحية •
ُ
 .أ

 .بلسان قريش : أي بلغتهم •

 :فوائد احلديث
 .وإن ذلك إكرام هلا وصون عن وطئها باألقدام أو إهانتها بانلار -عز وجل-جواز حتريق الكتب اليت فيها اسم اهلل  .1

 .عثمان أول من مجع القرآن يف مصحف واحد، ويف هذا منقبة عظيمة هل .2

يف احلديث فضيلة ظاهرة حلفصة، وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وأنهم من  .3
 .-تعاىل- املؤتمنني ىلع كتاب اهلل

 يف احلديث منقبة عظيمة حلذيفة بن ايلمان وأنه اكن سببًا يف مجع القرآن .4

 .اعتماد املصلحة يف استنباط األحاكم فيما لم يرد فيه نص .5

 .ترشيف قريش ىلع سائر انلاس وَتصيصهم بالفضيلة اِلاقية إىل األبد حني اختار اهلل إثبات وحيه اذلى هدى به من الضاللة بلغتهم .6

 املراجع:املصادر و

عمدة القاري رشح -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
صحيح اِلخاري البن بطال،  رشح-بريوت.  -صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري,  -م. 2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -حتقيق: أيب تميم ياَس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض
اإلفصاح - ـه 1323, الطبعة: السابعة، أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي, انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص

 .ه1417 عن معاين الصحاح، يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النرش:
   (10575) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الكريم وعلومه < تفسري القرآنالقرآن  اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي والنسايئ يف الكربى وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عبد : رجل •

 .أمة : امرأة •

 .العبادأخبارها : أي أخبار األرض وما عمل عليها  •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع فعل الطاعة، واِلعد عن املعصية .1

َمٍة بَِما 
َ
ْو أ

َ
ْن تَْشَهَد لَع ُُكي َعْبٍد أ

َ
ْخَباَرَها أ

َ
فَإِنَّ أ

َعِمَل لََعَ َظْهرَِها، َتُقوُل: َعِملَْت َكَذا وَكَذا يف يَْوِم 
ْخَباُرَها

َ
 َكَذا وَكَذا، َفَهِذهِ أ

 

Sesungguhnya berita bumi adalah ia 
menjadi saksi terhadap semua perbuatan 

manusia, baik laki-laki ataupun perempuan 
yang mereka perbuat di atasnya. Bumi itu 
akan berkata, "Ia telah berbuat begini dan 

begitu pada hari ini dan hari itu." Inilah 
yang diberitakan bumi 

 :احلديث .10
 رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َ
-قال:  قََرأ

 ?يومئذ حتدث أخبارها?: -صىل اهلل عليه وسلم
ْخبَارََها»[ ثم قال: 4]الزلزلة: 

َ
تَْدُروَن َما أ

َ
؟ قالوا: اهلُل «أ

ْعلُم. قال: 
َ
ْن تَْشَهَد ىلع لُكِّ »ورسوهُلُ أ

َ
ْخبَارََها أ

َ
َفإِنَّ أ

َمٍة بَِما َعِمَل ىلَعَ َظْهِرَها، َتقُ 
َ
ْو أ

َ
وُل: َعِملَْت َكَذا َعبٍْد أ

ْخبَارَُها
َ
 .«وَكَذا يف يَْوِم َكَذا وَكَذا، َفَهِذهِ أ

** 

10. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca ayat, 

"Yauma iżin tuḥaddiṡu Akhbārahā" (Pada hari itu bumi 

menceritakan beritanya) (Az-Zalzalah: 4). Kemudian 

beliau bertanya, "Tahukah kalian, apa yang diberitakan 

oleh bumi?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-

Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda,"Sesungguhnya 

berita bumi adalah ia menjadi saksi terhadap semua 

perbuatan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan 

yang mereka perbuat di atasnya. Bumi itu akan 

berkata, "Ia telah berbuat begini dan begitu pada hari 

ini dan hari itu." Inilah yang diberitakan bumi." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

قوهل تعاىل:  -صىل اهلل عليه وسلم-قرأ رسول اهلل 
}يومئذ حتدث أخبارها{، ثم قال: "أتدرون ما 
أخبارها"؟ قال الصحابة اهلل ورسوهل أعلم بذلك، 
فقال: "تنطق وتشهد ىلع لك رجل وامرأة بما عمل ىلع 

فتقول عمل كذا وكذا يف ظهرها من اذلنوب واآلثام، 
 .يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca ayat, 

"Yauma iżin tuḥaddiṡu Akhbārahā" (Pada hari itu bumi 

menceritakan beritanya) (Az-Zalzalah: 4) Kemudian 

beliau bertanya, "Tahukah kalian, apa yang diberitakan 

oleh bumi?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-

Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda,"Bumi akan 

berbicara dan bersaksi untuk semua laki-laki dan 

perempuan terkait apa yang mereka perbuat di 

atasnya. berupa dosa dan kesalahan. Bumi itu akan 

berkata, "Ia telah berbuat begini dan begitu pada hari 

ini dan hari itu." Inilah yang diberitakan bumi." 
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 .قدرة اهلل تعاىل يف إنطاق اجلماد حيث تشهد األرض قوال بما عمل عليها .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-خري ما فرس به كتاب اهلل تعاىل هو الكم رسول اهلل  .3

 .هيُشهد اهلل تعاىل األرَض ىلع العبد تلقوم احلجة ادلامغة علي .4

 املراجع:املصادر و

ه، نرش: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغري
ه. 1418ابن اجلوزي.الطبعة األوىل  م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار1987 - ـه1407مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب 1975 - ـه1395سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 
ألحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف م. سلسلة ا2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -األرنؤوط 

 .م1992 ـه/ 1412اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -األمة، لألِلاين، نرش: دار املعارف، الرياض 
   (5464) الرقم املوحد:
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واكن ممن يكتب -زيد بن ثابت األنصاري قال 
: أرسل إيل أبو بكر مقتل أهل ايلمامة -الوْح

 -ريض اهلل عنهم-وعنده عمر 
 

Dari Zaid bin Ṡābit Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 
'anhu-, dia adalah salah seorang penulis 
wahyu, ia berkata, "Abu Bakar mengirim 

pesan kepadaku setelah perang Yamāmah, 
dan ternyata Umar ada di sisinya. Abu 

Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 
'Sesungguhnya Umar mendatangiku dan 

berkata, 'Perang Yamāmah telah menelan 
banyak korban. Aku khawatir perperangan 
di berbagai tempat akan menelan banyak 
korban dari kalangan Qari, sehingga akan 

menyebabkan sebagian besar Alquran juga 
akan hilang, kecuali engkau segera 

mengumpulkannya. Dan aku berpendapat, 
sebaiknya engkau segera mengumpulkan 
Alquran." Abu Bakar berkata, 'Aku pun 
bertanya kepada Umar, 'Bagaimana aku 

akan melakukan sesuatu yang belum 
pernah dilakukan oleh Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?' Umar 

menjawab, 'Perkara ini, demi Allah adalah 
ide yang baik.' Umar selalu membujukku 

hingga Allah melapangkan dadaku dan 
akhirnya aku sependapat dengan Umar. 

Zaid bin Ṡābit berkata, 'Dan Umar duduk di 
sisinya tidak berkomentar apapun.' Abu 

Bakar berkata, 'Sesungguhnya kamu 
adalah seorang pemuda yang cerdas, kami 

sama sekali tidak curiga sedikit pun 
padamu. Kamu yang telah menulis wahyu 

untuk Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-. Karena itu, telusurilah Alquran 

dan kumpulkanlah.' Demi Allah, sekiranya 
dia memerintahkanku untuk 

memindahkan gunung, niscaya hal itu 
tidaklah lebih berat daripada 

mengumpulkan Alquran yang dia 
perintahkan padaku. Zaid bertanya, 

'Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang 
belum pernah dilakukan oleh Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?' Ia menjawab, 

'Demi Allah, itu adalah kebaikan.' Abu 
Bakar terus membujukku, hingga Allah pun 

melapangkan dadaku, sebagaimana Allah 
telah melapangkan dada Abu Bakar dan 
Umar. Maka aku pun mulai menelusuri 
Alquran, mengumpulkannya dari kulit-

kulit, tulang-tulang, pelepah kurma, dan 
dari hafalan para Qari (penghafal 

Alquran). Dan aku pun mendapatkan dua 
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ayat dari surah At-Taubah ada di Abu 
Khuzaimah Al-Anṣāri, yang tidak aku 

dapatkan pada seorang pun selain darinya. 
Yakni ayat: 'Sungguh telah datang 

kepadamu seorang Rasul dari kaummu 
sendiri, berat terasa olehnya 

penderitaanmu, ia sangat menginginkan 
(keimanan dan keselamatan) bagimu,' (At-

Taubah: 128) hingga akhir kedua ayat 
tersebut. Lembaran-lembaran Alquran itu 

pun tetap tersimpan pada Abu Bakar 
hingga Allah mewafatkannya. Kemudian 
beralih kepada Umar semasa hidupnya, 

lalu berpindah lagi ke tangan Ḥafṣah binti 
Umar." (HR. Bukhari) 

 :احلديث .11
ريض اهلل عنه، واكن -بن ثابت األنصاري عن زيد 

قال: أرسَل إيلَّ أبو بكر َمقتَل  -ممَّن يكتب الويحَ 
أهِل ايلََمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إنَّ عمر 
أتاين، فقال: إن القتَل قد اْستََحرَّ يوم ايلََمامة بانلاس، 
اء يف املواطن،  وإينِّ أخىش أْن يَْستَِحرَّ القتُل بالُقرَّ

رى في
َ
ذهب كثرٌي من القرآن إالَّ أْن جتْمعوه، وإينِّ أل

كيف »أْن جَتْمع القرآَن. قال أبو بكر: قلُت لعمر: 
-صىل اهلل عليه وسلم-أفعُل شيئًا لم يفعله رسوُل اهلل 

فقال عمر: هو واهلِل خرٌي. فلم يَزْل عمر يُراجعِّن « ؟
َح اهلُل ذللك َصدري، ورأيُت اذلي رأى  فيه حىت رَشَ

ر، قال زيد بن ثابت: وعمُر عنده جالٌس ال يتلكَّم، عم
فقال أبو بكر: إنك رجٌل شابٌّ اعقٌل، وال َنتَِّهُمك، 

صىل اهلل عليه -كنَت تكتُب الويَح لرسول اهلل 
، فتَتَبَِّع القرآَن فامْجعه، فواهلِل لو لكَّفِّن َنْقَل -وسلم

ا أمرين به مِ  ن جبل من اجلبال ما اكن أثقَل يلعَّ ممَّ
مَجِْع القرآن، قلت: كيف تفعالن شيئًا لم يفعله انليب 

؟ فقال أبو بكر: هو واهلِل -صىل اهلل عليه وسلم-
خرٌي، فلم أَزْل أراجعه حىت رشح اهلُل صدري لذلي 
رشَح اهلُل هل صدَر أيب بكر وعمر، فقمُت فتتبَّعُت 
َقاع واألكتاف، والُعُسب  القرآَن أمجُعه من الرِّ

حىت وجدُت من سورة اتلوبة آيتنْي  وصدور الرجال،
مع ُخزيمة األنصاري لم أجْدهما مع أحد غريه، }لقد 
جاءكم رسوٌل من أنفِسكم عزيٌز عليه ما َعِنتُّم 

** 

11. Hadis: 

Dari Zaid bin Ṡābit Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu-, dia 

adalah salah seorang penulis wahyu, ia berkata, "Abu 

Bakar mengirim pesan kepadaku setelah perang 

Yamāmah, dan ternyata Umar ada di sisinya. Abu 

Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 'Sesungguhnya 

Umar mendatangiku dan berkata, 'Perang Yamāmah 

telah menelan banyak korban. Aku khawatir 

peperangan di berbagai tempat akan menelan banyak 

korban dari kalangan Qari, sehingga akan 

menyebabkan sebagian besar Alquran juga akan 

hilang, kecuali engkau segera mengumpulkannya. Dan 

aku berpendapat, sebaiknya engkau segera 

mengumpulkan Alquran." Abu Bakar berkata, 'Aku pun 

bertanya kepada Umar, 'Bagaimana aku akan 

melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?' Umar 

menjawab, 'Perkara ini, demi Allah adalah ide yang 

baik.' Umar selalu membujukku hingga Allah 

melapangkan dadaku dan akhirnya aku sependapat 

dengan Umar. Zaid bin Ṡābit berkata, 'Dan Umar duduk 

di sisinya tidak berkomentar apapun.' Abu Bakar 

berkata, 'Sesungguhnya kamu adalah seorang 

pemuda yang cerdas, kami sama sekali tidak curiga 

sedikit pun padamu. Kamu yang telah menulis wahyu 

untuk Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Karena 

itu, telusurilah Alquran dan kumpulkanlah.' Demi Allah, 

sekiranya dia memerintahkanku untuk memindahkan 

gunung, niscaya hal itu tidaklah lebih berat daripada 

mengumpulkan Alquran yang dia perintahkan padaku. 

Zaid bertanya, 'Bagaimana kalian melakukan sesuatu 

yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?' Ia menjawab, 'Demi Allah, 

itu adalah kebaikan.' Abu Bakar terus membujukku, 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

[ إىل آخرهما، واكنت 128حريٌص عليكم{ ]اتلوبة: 
َع فيها القرآُن عند أيب بكر حىت  ُحُف اليت مُجِ الصُّ

اه اهلل، ثم عند توفَّاه اهلُل، ثم عند عمر حىت توفَّ 
 .حفصة بنت عمر

hingga Allah pun melapangkan dadaku, sebagaimana 

Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. 

Maka aku pun mulai menelusuri Alquran, 

mengumpulkannya dari kulit-kulit, tulang-tulang, 

pelepah kurma, dan dari hafalan para Qari (penghafal 

Alquran). Dan aku pun mendapatkan dua ayat dari 

surah At-Taubah ada di Abu Khuzaimah Al-Anṣāri, 

yang tidak aku dapatkan pada seorang pun selain 

darinya. Yakni ayat: 'Sungguh telah datang kepadamu 

seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa 

olehnya penderitaanmu, ia sangat menginginkan 

(keimanan dan keselamatan) bagimu,' (At-Taubah: 

128) hingga akhir kedua ayat tersebut. Lembaran-

lembaran Alquran itu pun tetap tersimpan pada Abu 

Bakar hingga Allah mewafatkannya. Kemudian beralih 

kepada Umar semasa hidupnya, lalu berpindah lagi ke 

tangan Ḥafṣah binti Umar." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن أبا  -ريض اهلل عنه-ثابت األنصاري  حييك زيد بن
بكر الصديق أرسل إيله يف خالفته بعد قتال 

مسيلمة الكذاب  -ريض اهلل تعاىل عنهم-الصحابة 
ببالد ايلمامة سنة إحدى عرشة، بسبب اداعئه انلبوة 
وارتداد كثري من العرب، وقد قُتل فيها كثري من 

- الصحابة، فذهب إيله فوجد عنده عمر بن اخلطاب
فقال أبو بكر لزيد: إن عمر  -ريض اهلل تعاىل عنه

أتاين فقال: إن القتل قد اشتد وكرث يف الصحابة يف 
حرب مسيلمة الكذاب، وإين أخاف أن يكرث القتل 
بقراء القرآن وحفاظه يف احلروب اليت يقع فيها القتال 
مع الكفار، فيذهب كثري من القرآن، وإين ألرى أن 

بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل  جتمع القرآن. قال أبو
؟ -صىل اهلل عليه وسلم-شيئًا لم يفعله رسول اهلل 

فقال يل عمر: مجع القرآن واهلِل خري من تركه. قال أبو 
بكر: فلم يزل عمر يكلمِّن يف مجع القرآن حىت 
رشح اهلل ذللك صدري ورأيت أن أمجع القرآن. قال 
زيد بن ثابت: قال أبو بكر ذلك وعمر عنده جالس 
ال يتلكم. ثم قال أبو بكر لزيد: إنك يا زيد رجل 
شاب اعقل وال نتهمك بكذب وال نسيان، وقد 

صىل اهلل عليه -كنت تكتب الويح لرسول اهلل 

** 

Zaid bin Ṡābit Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- 

menceritakan bahwa Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq pada masa 

kekhilafahannya mengirim pesan kepadanya setelah 

pertempuran para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- 

melawan Musailimah Al-Każżāb di Yamāmah pada 

tahun kesebelas, yang disebabkan pengakuan dirinya 

sebagai nabi serta banyaknya orang arab yang murtad. 

Pada perang tersebut banyak sekali para sahabat yang 

terbunuh. Lalu ia pun pergi menghadap kepada Abu 

Bakar dan mendapati Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 

'anhu- berada di sisinya. Abu Bakar berkata kepada 

Zaid, "Sungguh Umar telah datang kepadaku, lalu 

berkata, 'Sesungguhnya telah banyak korban dari 

kalangan para sahabat pada pertempuran memerangi 

Musailimah Al-Każżāb dan aku khawatir akan 

bertambah banyak korban dari kalangan para Qari dan 

penghafal Alquran pada peperangan yang terjadi 

melawan kaum kafir, sehingga akan ikut hilang juga 

sebagian besar dari Alquran. Dan aku berpendapat 

agar engkau segera mengumpulkan Alquran'." Abu 

Bakar berkata, "Aku pun bertanya kepada Umar, 

'Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang 

belum pernah dilakukan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-'?" Lalu Umar berkata kepadaku, 

"Demi Allah, pengumpulan Alquran itu lebih baik 

daripada membiarkannya (hilang)." Abu Bakar berkata, 

"Umar terus membujukku untuk mengumpulkan 

Alquran sampai Allah melapangkan dadaku untuk 

melakukannya, sehingga aku pun berpendapat untuk 
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فيه فتتبع القرآن فامجعه. وقد اكن القرآن لكه  -وسلم
ُكتب يف العهد انلبوي لكن غري جمموع يف موضع 

لو لكفِّن أبو واحد وال مرتب السور. قال زيد: فواهلل 
بكر نقل جبل من اجلبال ما اكن أثقل يلعَّ مما أمرين 
به من مجع القرآن. ثم قال زيد أليب بكر وعمر: 

صىل اهلل عليه -كيف تفعالن شيئا لم يفعله انليب 
؟ فقال هل أبو بكر: هو واهلل خري. قال زيد: -وسلم

فلم يزل أبو بكر يكلمِّن يف مجع القرآن حىت 
دري ورأيت أن أمجع القرآن؛ ملا يف رشح اهلل ذللك ص

ذلك من املصلحة العامة. فقام زيد بتتبع القرآن 
مجع كتف وهو « األكتاف»ومن « الرقاع»يلجمعه من 

عظم عريض يف أصل كتف احليوان ينشف 
ويكتب فيه، ومن جريد انلخل اذلي يكشطون 
خوصه فيكتبون يف طرفه العريض، ومن صدور 

ن وحفظوه اكماًل يف حياته الرجال اذلين مجعوا القرآ
يب بن كعب ومعاذ بن جبل  -صىل اهلل عليه وسلم-

ُ
كأ

فيكون ما يف الرقاع واألكتاف وغريهما تقريرا ىلع 
تقرير، حىت وجد زيد آيتني من سورة اتلوبة مع 
خزيمة بن ثابت األنصاري لم جيدهما مكتوبتني مع 
أحد غريه: }لقد جاءكم رسوٌل من أنفِسكم عزيٌز 

[ إىل 128ما َعِنتُّم حريٌص عليكم{ ]اتلوبة: عليه 
آخرهما. واكنت الصحف اليت مُجع فيها القرآن عند 
أيب بكر حىت توفاه اهلل، ثم عند عمر حىت توفاه اهلل، 

ريض اهلل تعاىل عنهم -ثم عند حفصة بنت عمر 
. وقد اعرتضت الرافضة ىلع فعل أيب بكر -أمجعني

-لم يفعله رسول اهلل يف مجعه القرآن، وأنه فعل شيئًا 
ريض اهلل -، وليس يف فعله -صىل اهلل عليه وسلم

ما يُنكر؛ إذ هو من انلصح هلل ولرسوهل ولكتابه،  -عنه
بقوهل يف  -عليه الصالة والسالم-وقد أذن فيه 

ال تكتبوا عِّن »حديث أيب سعيد يف صحيح مسلم: 
، واغيته مجُع ما اكن مكتوبا قبل «شيئا غري القرآن

 . يتوجه اعرتاض الرافضة ىلع الصديقذلك، فال

mengumpulkannya." Zaid bin Ṡābit berkata, "Abu 

Bakar mengatakan hal tersebut dan Umar duduk 

berada di sampingnya tanpa berkomentar apapun." 

Kemudian Abu Bakar berkata kepada Zaid, 

"Sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang 

cerdas, kami sama sekali tidak curiga sedikit pun 

padamu dengan kedustaan dan lupa. Dan sungguh, 

kamulah yang telah menulis wahyu untuk Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Karena itu, telusurilah 

Alquran dan kumpulkanlah." Alquran pada masa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebenarnya telah ditulis, 

hanya saja tidak terkumpul pada satu tempat dan 

surah-surahnya belum tersusun. Zaid berkata, "Demi 

Allah, sekiranya Abu Bakar memerintahkanku untuk 

memindahkan gunung, niscaya hal itu tidaklah lebih 

berat daripada mengumpulkan Alquran yang dia 

perintahkan padaku." Lalu Zaid berkata kepada Abu 

Bakar dan Umar, "Bagaimana kalian melakukan 

sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" Abu Bakar menjawab, 

"Demi Allah, itu adalah kebaikan." Zaid berkata, "Abu 

Bakar terus membujukku, hingga Allah pun 

melapangkan dadaku dan aku pun berpendapat untuk 

mengumpulkannya karena kemaslahatan besar yang 

ada dibaliknya." Maka Zaid mulai menelusuri Alquran, 

mengumpulkannya dari kulit-kulit, Aktāf (bentuk plural 

dari katif, yaitu tulang-tulang yang lebar dari pundak 

hewan, kemudian dikeringkan dan ditulis di atasnya), 

pelepah kurma yang sudah dibersihkan daunnya, 

kemudian mereka menulis di bagiannya yang lebar, 

dan dari hafalan para penghafal Alquran yang telah 

menghafalkannya pada masa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dengan sempurna, seperti Ubay bin Ka'ab 

dan Mu'āż bin Jabal, sehingga apa yang tertulis pada 

kulit-kulit, tulang-tulang dan lainnya menjadi penguat 

untuk hafalan yang sudah kuat, hingga Zaid 

mendapatkan dua ayat dari surah At-Taubah bersama 

Khuzaimah bin Ṡābit Al-Anṣāri, yang tidak dia dapatkan 

pada seorang pun selain darinya. Yakni ayat: "Sungguh 

telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu 

sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, ia sangat 

menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu," 

(At-Taubah: 128) hingga akhir kedua ayat tersebut. 

Suhuf Alquran itu pun tetap tersimpan pada Abu Bakar 

hingga Allah mewafatkannya. Kemudian beralih 

kepada Umar sampai iapun wafat, lalu berpindah ke 

tangan Ḥafṣah binti Umar -raḍiyallāhu 'anhum ajma'īn-

. Kalangan Syiah Rafiḍah menolak tindakan Abu Bakar 

dalam mengumpulkan Alquran dan bahwa dirinya telah 

melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآن الكريم وعلومه < نزول القرآن ومجعه < مجع القرآن اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < احلروب والغزوات < معركة ايلمامة

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-زيد بن ثابت األنصاري   اتلخريج:

 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ايلََمامة : بدل كبري بنجد رشق احلجاز ظهر فيه مسيلمة الكذاب •

 .اْستََحرَّ : اشتد وكرث •

 .املواطن : األماكن اليت يقع فيها القتال مع الكفار •

قَاع : مجع رقعة, ويه ما يكتب فيه من ورق ومن جدل وحنوهما •  .الرِّ

 .األكتاف : مجع كتف، وهو عظم عريض يكون يف أصل كتف احليوان ينشف ويكتب فيه •

 .الُعُسب : مجع عسيب، وهو جريد انلخل العريض منه، واكنوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصا واكنوا يكتبون يف طرفها العريض •

 :يثفوائد احلد
 .لكتابه من اتلغيري واتلبديل, وأنه مجع يف ذلك بني حفظه يف الصدور والسطور -تعاىل-حفظ اهلل  .1

 ., وبعدهم عن خمالفته-صىل اهلل عليه وسلم-شدة اتباع الصحابة لسنة انليب  .2

 .مجع القرآن من أعظم فضائل أيب بكر الصديق حني سبق إىل ما لم يسبق إيله أحد من األمة .3

 .هل معرفة باألمر فإنه أوىل بالوالية، وأحق بها ممن ال سابقة هل يف ذلك وال معرفةأن من سبقت  .4

 .وسنة اخللفاء الراشدين من بعده -صىل اهلل عليه وسلم-األخذ بمبدإ الشورى سنة انليب  .5

 .جواز اَتاذ الاكتب للسالطني واحلاكم، وأنه ينبىغ أن يكون الاكتب اعقاًل فطنًا مقبول الشهادة .6

 .راجعة الاكتب للسلطان ىف الرأي ومشاركته هل فيهجواز م .7

 .العمل باملصلحة املرسلة فيما لم يرد به نص .8

 .-ريض اهلل عنهما-يف احلديث منقبة لعمر ولزيد بن ثابت  .9

 املراجع:املصادر و

عمدة القاري رشح -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
 صحيح لرشح الساري إرشاد-. بريوت –صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

ه.  1323مد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، حم بن ألمحد اِلخاري،
-م. 2003، ه1423السعودية، الطبعة: اثلانية -رشح صحيح اِلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم ياَس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض-

ملعارف األنساب, عبد الكريم بن حممد بن منصور اتلمييم السمعاين املروزي، املحقق: عبد الرمحن بن حيىي املعليم ايلماين وغريه, جملس دائرة ا

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, padahal tidak 

ada perkara apapun yang patut diingkari atas apa yang 

telah dilakukan Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu-, karena 

itu termasuk bagian dari nasihat untuk Allah, Rasul, 

dan juga kitab-Nya. Bahkan sebenarnya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah mengizinkan hal 

tersebut dengan sabda beliau dalam hadis Abi Sa'īd di 

dalam Sahih Muslim, "Janganlah kalian menulis 

sesuatu dariku selain Alquran!" Maksud dan target 

akhirnya adalah mengumpulkan apa yang telah ditulis 

sebelum itu, sehingga penolakan Syiah Rafiḍah tidak 

tepat diarahkan kepada Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq. 
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اذلهيل الشيباين، املحقق: اإلفصاح عن معاين الصحاح، يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية -م.  1962 - ـه 1382العثمانية، حيدر آباد, الطبعة: األوىل، 
 .ه1417فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النرش: 

   (10574) الرقم املوحد:
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: اقرأ يلعَّ -صىل اهلل عليه وسلم-قال يل انليب 
رسول اهلل، أقرأ عليك، وعليك القرآن، قلت: يا 

حب أن أسمعه من غريي
ُ
 أنزل؟! قال: إين أ

 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata 
kepadaku, "Bacakanlah Alquran 

kepadaku.” Maka kukatakan kepada beliau, 
"Wahai Rasulullah, apakah saya bacakan 
Alquran kepada Anda sementara Alquran 

itu diturunkan kepada Anda?!" Beliau 
menjawab, “Sesungguhnya aku senang 

mendengarnya dibaca oleh selain diriku.” 
Maka akupun membacakan kepada beliau 

surah An-Nisā`, hingga ketika aku telah 
sampai pada ayat ini, “Lalu bagaimanakah 

ketika Kami datangkan saksi bagi setiap 
umat dan Kami jadikan engkau sebagai 

saksi atas mereka,” maka beliau bersabda, 
“Cukup, sampai di sini saja.” Lalu aku pun 
menoleh kepada beliau dan ternyata kedua 

mata beliau bercucuran air mata. 

 :احلديث .12
-قال يل انليب  قال: -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

، فقلت: يا «اقرأ يلعَّ القرآنَ »: -صىل اهلل عليه وسلم
نزل؟! قال: 

ُ
إين أحب »رسول اهلل، أقرأ عليك، وعليك أ

فقرأُت عليه سورَة النساِء، « أن أسمعه من غريي
حىت ِجئُْت إىل هذه اآلية: }فََكيَْف ِإَذا ِجئْنَا ِمْن لُكِّ 

ٍة بَِشِهيٍد وَِجئْنَا بَِك  مَّ
ُ
ىلَعَ َهُؤالَِء َشِهيًدا{ قال: أ
 فاتلفتُّ إيله، فإذا َعيْنَاُه تَْذِرفَاِن.« َحْسبَُك اآلنَ »

** 

12. Hadis: 

Dari Ibnu Mas’ūd -raḍiyallāhu- 'anhu- ia berkata, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata kepadaku, 

“"Bacakanlah Alquran kepadaku.” Maka kukatakan 

kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah saya 

bacakan Alquran kepada Anda sementara Alquran itu 

diturunkan kepada Anda?!" Beliau menjawab, 

“Sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca 

oleh selain diriku.” Maka akupun membacakan kepada 

beliau surah An-Nisā`, hingga ketika aku telah sampai 

pada ayat ini, “Lalu bagaimanakah ketika Kami 

datangkan saksi bagi setiap umat dan Kami jadikan 

engkau sebagai saksi atas mereka,” maka beliau 

bersabda, “Cukup, sampai di sini saja.” Lalu aku pun 

menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau 

bercucuran air mata. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-من ابن مسعود  -صىل اهلل عليه وسلم-طلب انليب 
أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول  -ريض اهلل عنه

فأنت أعلم به اهلل، كيف أقرؤه عليك وعليك أنزل؟ 
: إين أحب أن -صىل اهلل عليه وسلم-مِّن، فقال 

أسمعه من غريي. فقرأ عليه سورة النساء، فلما بلغ 
هذه اآلية العظيمة: }فكيف إذا جئنا من لك أمة 

[، 41بشهيد وجئنا بك ىلع هؤالء شهيدا{ ]النساء: 
يعِّن ماذا يكون حالك؟! وماذا يكون حاهلم؟! فقال 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meminta kepada Ibnu 

Mas'ūd -raḍiyallāhu- 'anhu- agar membacakan kepada 

beliau Alquran, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, 

bagaimana aku membacakannya untukmu padahal 

kepadamu Alquran itu diturunkan? Engkau lebih 

mengetahui tentang Alquran daripada aku." Lantas 

beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya aku senang mendengarnya dari 

selainku." Maka ia membacakan kepada beliau surah 

An-Nisā`." Tatkala sampai ayat agung ini: “Lalu 

bagaimanakah ketika Kami datangkan saksi bagi 

setiap umat dan Kami jadikan engkau sebagai saksi 
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  القرآن الكريم وعلومه < مباحث قرآنية اعمة < آداب قراءة القرآن ومحلته اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .شهيد : أي: شاهد يشهد عليها بعملها، وهو نبيها •

 .حسبك : يكفيك ذلك •

 .تذرفان : جيري دمعهما ويسيل •

 :فوائد احلديث
 .استحباب استماع القرآن من اآلخرين .1

 .الطالب ىلع املعلمجواز قراءة  .2

أن يسمعه من ِفيه. وهذا يدل ىلع حرص ابن مسعود  -صىل اهلل عليه وسلم-، حيث أحب الرسول -ريض اهلل عنه-فضيلة عبد اهلل بن مسعود  .3
 .ىلع تطلُّب القرآن وحفظه وإتقانه -ريض اهلل عنه-

 .وحسن الصمت، وعدم الرصاخ عند سماع آياته، مع الزتام السكون، -عز وجل-فضيلة اِلاكء خشية من اهلل  .4

 .احلث ىلع تدبر القرآن عند تالوته، أو سماعه حىت يكون هل أثر يف انلفس .5

 املراجع:املصادر و

م.  بهجة انلاظرين 2009ه، 1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 
م.       نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من 1997ه،  1418الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل رشح رياض 

م.    رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح 1977ه، 1397، الطبعة األوىل: 1987ه،1407اِلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن 1426العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 

سلم صحيح م. املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه و2007ه، 1428كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. ديلل الفاحلني لطرق 1423مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .رياض الصاحلني، حممد يلع بن اِلكري بن عالن، نرش دار الكتاب العريب
   (3571) الرقم املوحد:

: حسبك اآلن. أي: -ليه وسلمصىل اهلل ع-انليب 
توقف عن القراءة. قال ابن مسعود: فاتلفت إيله فإذا 

 .عيناه  جتري دموعهما رمحة ألمته

atas mereka.” (An-Nisā`: 41) Yakni, apa jadinya 

keadaanmu?! Dan apa pula jadinya keadaan mereka?! 

Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Cukup bagimu sekarang." Yakni berhentilah 

membacanya. Ibnu Mas’ūd berkata, "Lalu aku menoleh 

kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau sedang 

bercucuran air mata karena kasih sayang beliau 

kepada umatnya." 
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قول اهلل تعاىل: )ألم تر إىل اذلين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إيلك وما أنزل من قبلك يريدون 

أن يتحاكموا إىل الطاغوت( نزلت يف رجلني 
 اختصما

 

"Firman Allah -Ta'ālā-, "Tidakkah engkau 
(Muhammad) memperhatikan orang-orang 

yang mengaku bahwa mereka telah 
beriman kepada apa yang telah diturunkan 

kepadamu dan kepada apa yang 
diturunkan sebelummu? Tetapi mereka 
masih menginginkan ketetapan hukum 

kepada thaghut." Ayat ini turun mengenai 
dua orang yang berselisih. 

 :احلديث .13
قال: قول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

اهلل تعاىل: )ألم تر إىل اذلين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إيلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إىل الطاغوت( "نزلت يف رجلني اختصما، فقال 

، -وسلم صىل اهلل عليه-أحدهما: نرتافع إىل انليب 
وقال اآلخر: إىل كعب بن األرشف، ثم ترافعا إىل 
عمر، فذكر هل أحدهما القصة، فقال لذلي لم يَرَض 

: أكذلك؟ قال: -صىل اهلل عليه وسلم-برسول اهلل 
 نعم، فرضبه بالسيف فقتله".

** 

13. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', "Firman Allah -Ta'ālā-, "Tidakkah engkau 

(Muhammad) memperhatikan orang-orang yang 

mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa 

yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang 

diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih 

menginginkan ketetapan hukum kepada taghut." Ayat 

ini turun mengenai dua orang yang berselisih. Salah 

satunya berkata, "Mari kita meminta keputusan hukum 

kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

." Seorang lagi berkata, "Kepada Ka'ab bin Al-Asyraf". 

Lantas keduanya meminta keputusan hukum kepada 

Umar. Salah seorang dari keduanya menuturkan cerita 

mereka. Lantas Umar berkata kepada orang yang tidak 

ridha dengan (keputusan) Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, "Benar begitu?" Ia menjawab, "Ya." Lantas 

Umar menebasnya dengan pedang hingga ia 

terbunuh". 

  :درجة احلديث

ضعيف جداً وقد أشار اإلمام 
الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل 

ضعفه بقوهل: "وقيل" وقال ابن 
حجر: ذكره اثلعليب من رواية 
اللكيب عن أيب اعصم عن ابن 

 -ريض اهلل عنهما-عباس 

** 

 Derajat hadis: 

قول يف سبب نزول اآلية الكريمة: هذا األثر فيه بيان 
يَن يَْزُعُموَن{ اآلية، ويه أن منافًقا  ِ لَْم تََر إِىَل اذلَّ

َ
}أ

أي -اسمه برش خاصم يهوديًّا، فقال أحدهما: نرتافع 
صىل اهلل -إىل انليب  -نتحاكم ونرفع خصومتنا

، وقال اآلخر: نرتافع إىل كعب بن -عليه وسلم
بلغت عمر بن  األرشف ايلهودي، وأن القصة ملا

واستثبتها قتل اذلي لم  -ريض اهلل عنه-اخلطاب 

** 

Aṡar (perkataan sahabat) ini mengandung penjelasan 

salah satu pendapat mengenai sebab turunnya ayat 

yang mulia, "(Tidakkah engkau -Muhammad- 

memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa 

mereka telah beriman kepada apa yang telah 

diturunkan kepadamu...)" Dan bahwa ketika kisah ini 

sampai kepada Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, lalu dia 

mengkonfirmasikan kebenaran perkara itu, maka 

kemudian dia membunuh orang yang tidak ridha 
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  القرآن الكريم وعلومه < تفسري القرآن اتلصنيف:

 .رواه الواحدي واِلغوي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -كعب بن األرشف : يهوديه عريبه من يطء وأمه من بِّن انلضري، اكن شديد العداوة للنيب  •  .-َصىلَّ اّللَّ

 .نرتافع : نتحاكم •

 .املنافقني، واسمه برشرجلني : أحدهما من ايلهود واثلاين من  •

 :فوائد احلديث
 .أن املرتد عن دين اإلسالم يقتل .1

 .مرشوعية الغضب هلل ولرسوهل ودلينه .2

 .مرشوعية تغيري املنكر بايلد ملن يقدر ىلع ذلك .3

 .أن معرفة احلق ال تغِّن عن العمل به واالنقياد هل .4

 .حيث شهد هل عدوه بزناهته -صىل اهلل عليه وسلم-ديلل صدق انليب  .5

 املراجع:ملصادر وا

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، 1435كتاب اتلوحيد، لإلمام حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة, 
يف رشح كتاب اتلوحيد، ه. امللخص 1424ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

 -عثمان مجعة ضمريية  -ه. تفسري اِلغوي, حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل انلمر 1422للشيخ صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 
ن عبد املحسن احلميدان، دار ه. أسباب نزول القرآن، أليب احلسن يلع بن أمحد الواحدي، حتقيق: عصام ب1417, 4سليمان مسلم احلرش، دار طيبة, ط

 .م1992 - ـه1412اإلصالح، ادلمام، الطبعة: اثلانية، 
   (3349) الرقم املوحد:

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -يرض حبكم رسول اهلل  . -َصىلَّ اّللَّ
والقول اآلخر يف سبب الزنول ما ورد عن الشعيب قال: 
"اكن بني رجل من املنافقني ورجل من ايلهود خصومة 
فقال ايلهودي: نتحاكم إىل حممد؛ ألنه عرف أنه ال 
يأخذ الرِْشَوَة، وقال املنافق: نتحاكم إىل ايلهود؛ 
لعلمه أنهم يأخذون الرِْشَوَة، فاتفقا أن يأتيا اكهنا يف 
يَن  ِ لَْم تََر ِإىَل اذلَّ

َ
ُجَهيْنََة فيتحاكما إيله، فزَنلت: }أ

نِْزَل ِمْن َقبِْلَك 
ُ
نِْزَل إِيَلَْك َوَما أ

ُ
ُهْم آَمنُوا بَِما أ نَّ

َ
يَْزُعُموَن أ

اُغوِت...{، وهو مرسليُِري ْن َيتََحاَكُموا إىَِل الطَّ
َ
 .ُدوَن أ

dengan hukum Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآن الكريم وعلومه < تفسري القرآن اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األَسة < الظهار

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ته بأن قَاَل: أنت يلعه حَرام •

َ
ته : إِذا حرم رجل اْمَرأ

َ
 .إِذا حرم اْمَرأ

تَّب َعلَيِْه حكم، واملقصود هنا أنه ليس بطالق •  .ليس بيشء : يعِّن هذا الَقول ليس بيشء فال يرََتَ

ْسَوٌة :  •
ُ
 .قدوةأ

 :فوائد احلديث
ارة ايلمني، وهو اختيار اللجنة ادلا .1  .ئمةأن الرجل إذا قال لزوجته: "أنت يلعَّ حرام"، فليس اتلحريم بطالق وإنَّما يكون يمينًا، فيه كفَّ

م شيئًا قد أحلَّه اهلل هل، فإنه ال يكون حراًما؛ فإنَّ ِحله األمور وحرمتها بيد اهلل  .2  .-تعاىل-أن من حرَّ

 .وأفعاهل اتلَّأيسِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-األصل يف أقوال انليب  أنَّ  .3

إذا حرَّم امرأته ليس »اكن ابن عباس، يقول: 
رسول اهلل أسوة وقال: }لقد اكن لكم يف « بيشء

 حسنة{
 

Ibnu Abbas berkata, "Jika (seorang suami) 
mengharamkan istrinya, maka itu bukan 

talak." Ia membaca ayat, "Telah ada untuk 
kalian pada Rasulullah teladan yang baik." 

(Al-Aḥzab: 21). 

 :احلديث .14
إذا »أنه اكن يقول:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

َم امرأته ليس بيشء وقال: }لقد اكن لكم يف « َحرَّ
ْسَوٌة َحَسنٌَة{ ]األحزاب: 

ُ
 [21رسول اهلل أ

** 

14. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwasannya 

dia berkata, "Jika (seorang suami) mengharamkan 

istrinya, maka itu bukan talak." Ia membaca ayat, 

"Telah ada untuk kalian pada Rasulullah teladan yang 

baik." (Al-Aḥzab: 21). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن األثر أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت يلع حرام 
أو حمرمة وما أشبه ذلك، فليس اتلحريم بطالق، 

-يكون يمينًا، فيه كفارة ايلمني؛ كما قال وإنما 
: }ياأيها انليب لم حترم ما أحل اهلل لك تبتيغ -تعاىل

مرضات أزواجك واهلل غفور رحيم * قد فرض اهلل 
[، أي: رشع 2 - 1لكم حتلة أيمانكم{ ]اتلحريم: 

اهلل لكم حتليل أيمانكم بأداء الكفارة املذكورة يف 
 .سورة املائدة

** 

Makna aṡar tersebut bahwa jika seorang suami berkata 

kepada istrinya, "Engkau haram bagiku atau menjadi 

haram dan sebagainya," maka (ucapan) itu bukan 

pengharaman yang berarti talak, tetapi merupakan 

sumpah yang mengharuskan pembayaran kafarat 

sumpah. Sebagaimana Allah -Ta'ālā- berfirman, 

"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa 

yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin 

menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah 

mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari 

sumpahmu." (At-Taḥrīm: 1-2) Yakni, Allah telah 

mensyariatkan bagi kalian tentang pembebasan 

sumpah-sumpah kalian dengan membayarkan kafarat 

yang disebutkan dalam surat Al-Mā'idah. 
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 املراجع:املصادر و

ة  -اِلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام، للمغريب. انلارش: دار هجر. الطبعة: األوىل.  - توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مكه
مة.الطبعة: اخلاِمَسة،  اململكة العربية  -رياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر. دار القبس للنرش واتلوزيع، ال -م  2003 - ـه 1423املكره
الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -م  2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل، 

انية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلط1صحيح اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -م 2006 - 1427
الصبيح برشح اجلامع الصحيح،  الالمع -. بريوت –عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، للعيِّن. انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. 1422اِلايق(، 

: اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية  -املجموعة األوىل -ائمة فتاوى اللجنة ادل -م  2012 - ـه 1433للرِبْماوي. انلارش: دار انلوادر، سوريا.الطبعة: األوىل، 
 .مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -واإلفتاء

   (58145) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القرآن الكريم وعلومه < تفسري القرآن اتلصنيف:

 .رواه ابن جرير عن الشعيب مرسال احلديث:راوي 

  -رمحه اهلل-اعمر بن رشاحيل الشعيب  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

اكن بني رجل من املنافقني ورجل من ايلهود 
خصومة فقال ايلهودي: نتحاكم إىل حممد، 

 وقال املنافق: نتحاكم إىل ايلهود
 

Terjadi perselisihan antara seorang 
munafik dan seorang lelaki Yahudi. Orang 

Yahudi berkata, "Kita ajukan perkara 
kepada Muhammad sebagai hakim"; sebab 

dia tahu bahwa beliau tidak mengambil 
suap. Orang munafik berkata, "Kita ajukan 

perkara kepada orang Yahudi sebagai 
hakim;" karena ia tahu bahwa mereka 

menerima suap. 

 :احلديث .15
عن الشعيب قال: اكن بني رجل من املنافقني ورجل 
من ايلهود خصومة فقال ايلهودي: نتحاكم إىل 

يأخذ الرِْشَوَة، وقال املنافق:  حممد؛ ألنه عرف أنه ال
نتحاكم إىل ايلهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرِْشَوَة، 
فاتفقا أن يأتيا اكهنا يف ُجَهيْنََة فيتحاكما إيله، فزَنلت: 
نِْزَل إِيَلَْك 

ُ
ُهْم آَمنُوا بَِما أ نَّ

َ
يَن يَْزُعُموَن أ ِ لَْم تََر إىَِل اذلَّ

َ
}أ

نِْزَل ِمْن َقبِْلَك يُرِ 
ُ
ْن َيتََحاَكُموا ِإىَل َوَما أ

َ
يُدوَن أ

اُغوِت...{.  الطَّ

** 

15. Hadis: 

Dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Terjadi perselisihan antara 

seorang munafik dan seorang lelaki Yahudi. Orang 

Yahudi berkata, "Kita ajukan perkara kepada 

Muhammad sebagai hakim." Sebab, dia tahu bahwa 

beliau tidak menerima suap." Orang munafik berkata, 

"Kita ajukan perkara kepada orang Yahudi sebagai 

hakim," karena ia tahu bahwa mereka menerima suap. 

Lantas keduanya bersepakat untuk mendatangi dukun 

di kabilah Juhainah lalu mereka mengajukan perkara 

kepadanya. Turunlah ayat, "Tidaklah engkau 

(Muhammad) memperhatikan orang-orang yang 

mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang 

diturunkan kepadaku dan yang diturunkan sebelummu. 

Mereka hendak berhukum kepada tagut"... 

  :درجة احلديث
األِلاين، لم أجد هل حكماً عند 

وهو مرسل؛ ألن الشعيب تابيع، 
 ولم يدرك القصة

** 

 Derajat hadis: 

لَْم  -رمحه اهلل-يروي الشعيب 
َ
أن هذه اآلية الكريمة: }أ

يَن يَْزُعُموَن{ اآلية، نزلت بسبب ما حصل  ِ تََر إىَِل اذلَّ
يع اإليمان ويريد أن يتحاكم  إىل غري من رجٍل يده

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -الرسول  ، تهرباً من احلكم -َصىلَّ اّللَّ
العادل؛ مما محله ىلع اتلحاكم إىل الطاغوت من غري 
مباالة بما يرتتب ىلع ذلك من مناقضة لإليمان؛ مما 
يدل ىلع كذبه يف اداعئه اإليمان؛ فمن عمل مثل 

 عمله فهو مثله يف هذا احلكم.

** 

Asy-Sya'bi -raḥimahullāh- meriwayatkan bahwa ayat 

mulia ini, "Tidaklah engkau (Muhammad) 

memperhatikan orang-orang yang mengaku...). Ayat ini 

turun disebabkan adanya seorang lelaki yang mengaku 

beriman dan menginginkan ketetapan hukum dari 

selain Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- karena 

lari dari keputusan yang adil. Hal ini menyeret dia untuk 

meminta keputusan kepada thagut tanpa 

memperdulikan akibatnya yang dapat membatalkan 

keimanan. Ini menunjukkan kebohongannya atas 

pengakuan imannya. Siapa yang mengerjakan seperti 

perbuatan laki-laki tersebut maka dia sama dalam 

hukum ini. 
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 :معاين املفردات
 من املنافقني : مجع منافق وهو اذلي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر. •
 .-عليه السالم-بن يعقوب وقيل ايلهودي نسبة إىل يهودا  -ِمن هاد إذا رجع-ايلهود : مجع يهودي  •

 .خصومة : أي جدال ونزاع •

 الرشوة : ما يُعطى ملن يتوىل شيئاً من أمور انلاس يلحيف مع املعطي ومن ذلك: ما يعطيه أحد اخلصمني للقايض أو غريه يلحكم هل، مأخوذة •
 .من الرشاء اذلي يتوصل به إىل املاء

 .جهينة : قبيلة عربية مشهورة •

 .ب نزول اآلية الكريمةفزنلت : هذا بيان لسب •

 :فوائد احلديث
 .وجوب اتلحاكم إىل رشيعة اهلل .1

 .أن اتلحاكم إىل غري رشيعة اهلل ينايف اإليمان .2

 .فيه كشٌف حلقيقة املنافقني، وأنهم رشٌّ من ايلهود .3

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -حتريم أخذ الرشوة؛ وأن أخذ الرشوة من أخالق ايلهود، وقد لعن انليب  .4  .معطيها وآخذها -َصىلَّ اّللَّ

 .حيث شهد هل عدوه بزناهته -صىل اهلل عليه وسلم-معجزة للنيب  .5

 .من عالمات انلفاق اتلحاكم إىل غري رشع اهلل .6

 .من صفات ايلهود أخذ الرشوة .7

 املراجع:املصادر و

كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة،  م. اجلديد يف رشح2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
م. تفسري الطربي، ملحمد بن جرير أبو جعفر الطربي، حتقيق: ادلكتور عبد اهلل الرتيك، 2003 - ـه1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

 .م2001 - ـه1422واتلوزيع واإلعالن، الطبعة: األوىل، باتلعاون مع مركز اِلحوث وادلراسات اإلسالمية بدار هجر، انلارش: دار هجر للطباعة والنرش 
   (3335) الرقم املوحد:
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ْشَياِخ  -ريض اهلل عنه-اكن عمر 
َ
يُْدِخلُِِن مع أ
نَّ َبْعَضُهم وََجَد يف نفسه

َ
  بَْدٍر فََكأ

Itu merupakan (isyarat dekatnya) ajal 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
yang diberitahukan oleh Allah kepada 
beliau. Allah berfirman, "Apabila telah 

datang pertolongan Allah dan 
kemenangan." Dan itu adalah tanda 

dekatnya ajalmu. "Maka sucikanlah dengan 
memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan 
kepada-Nya karena Dia-lah Zat Yang Maha 

Penerima Taubat". 

 :احلديث .16
اكن عمر  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل ابن عباس 

نَّ  -ريض اهلل عنه-
َ
ْشيَاِخ بَْدٍر فََكأ

َ
يُْدِخلُِِّن مع أ

معنا ونلا َبْعَضُهم وََجَد يف نفسه، فقال: لم يُْدِخُل هذا 
أبناٌء مثله؟! فقال عمر: إنه من َحيُْث َعِلْمتُْم! فداعين 
َدَخلَِِّن َمَعُهْم فما رأيُت أنه داعين يَْوَمئٍِذ 

َ
ذاَت يوٍم فأ

َيُهم، قال: ما تقولون يف قول اهلل:)إذا جاء نرص  إال لرُِيِ
َمَرنَا حَنَْمُد 1اهلل والفتح(، ]الفتح: 

َ
[، فقال بعضهم: أ

ْغِفُرهُ إذا نرصنا وَفتََح علينا، وسكَت بعُضُهم اهلَل ونَْستَ 
فَلَْم َيُقْل شيئًا، فقال يل: أكذلك تقوُل يا ابَن عباس؟ 
َجُل رسوِل اهلِل 

َ
فقلت: ال، قال: فما تقول؟ قلت: هو أ

ْعلََمُه هل، قال: "إذا جاء نرص  -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
أ

بك اهلل والفتح" وذلك عالمُة أجِلَك، "فسبح حبمد ر
: -ريض اهلل عنه-واستغفره إنه اكن توابا" فقال عمر 

ْعلَُم ِمنَْها إالَّ َما َتُقوُل.
َ
 َما أ

** 

16. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma-, ia 

berkata, "Umar -raḍiyallāhu 'anhu- mengajakku 

bergabung dengan tokoh-tokoh senior perang Badar. 

Tampak sebagian mereka merasakan gerah di dirinya 

dan berkata, "Kenapa pemuda ini dimasukkan ke 

dalam kelompok senior, padahal kita mempunyai anak 

yang sebaya dengannya?" Umar menjawab, "Itulah 

penilaian kalian terhadapnya." Pada suatu hari Umar 

memanggilku dan memasukkanku bersama mereka. 

Aku tahu bahwa Umar memanggilku pada hari itu 

adalah untuk menunjukkan (kelebihanku) kepada 

mereka. Umar berkata: "Apakah pendapat kalian 

tentang firman Allah -Ta'ālā-, 'Apabila telah datang 

pertolongan Allah dan kemenangan?' (An-Nashr: 1). 

Seorang dari mereka menjawab, "Kita diperintahkan 

untuk memuji Allah dan memohon ampunan-Nya 

apabila kita mendapat pertolongan dan kemenangan." 

Para sahabat yang lain terdiam tanpa ada yang 

mengatakan apapun." Lantas Umar bertanya 

kepadaku, "Apakah pendapatmu juga seperti itu, wahai 

Ibnu Abbas?" Aku jawab, "Tidak." Umar bertanya, 

"Lantas apa pendapatmu?" Aku jawab, "Ayat itu 

merupakan (isyarat dekatnya) ajal Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang diberitahukan oleh 

Allah kepada beliau. Allah berfirman, "Apabila telah 

datang pertolongan Allah dan kemenangan." Dan itu 

adalah tanda dekatnya ajalmu. "Maka sucikanlah 

dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan 

kepada-Nya karena Dia-lah Zat Yang Maha Penerima 

Taubat." Umar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Aku tidak 

mengetahui kandungan ayat itu melain seperti apa 

yang kamu katakan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القرآن الكريم وعلومه < تفسري القرآن اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني منت احلديث:مصدر 

أنه يشاور انلاس  -ريض اهلل عنه-اكن من هدي عمر 
مع أشياخ ذوي الرأي فيما يُشلِكُ عليه، واكن يُدخل 

بدر وكبار الصحابة عبد اهلل بن عباس واكن صغري 
السن بالنسبة هلؤالء، فغضبوا من ذلك، كيف يُدخل 

وال يُدخل أبناؤهم،  -ريض اهلل عنهما-ابن عباس 
ريض -فأراد عمُر أن يريهم ماكنة عبد اهلل بن عباس 

من العلم واذلاكء والفطنة، فجمعهم  -اهلل عنهما
ِ وداعه، فعرض عليهم  هذه السورة: }ِإَذا َجاَء نرَْصُ اّللَّ

فَْواجاً 
َ
ِ أ يَْت انلَّاَس يَْدُخلُوَن يِف ِديِن اّللَّ

َ
َوالَْفتُْح َوَرأ

ابًا{، فانقسموا  فََسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرُه إِنَُّه اَكَن تَوَّ
إىل قسمني ملا سأهلم عنها ما تقولون فيها؟ قسٌم 

اهلل أمرنا إذا جاء انلرص سكت، وقسٌم قال: إن 
والفتح، أن نستغفر ذلنوبنا، وأن حنمده ونسبح حبمده؛ 

أراد أن يعرف ما  -ريض اهلل عنه-ولكن عمر 
مغزى هذه السورة، ولم يرد أن يعرف معناها من 

ريض -حيث األلفاظ واللكمات. فسأل ابن عباس 
قال: ما تقول يف هذه السورة؟ قال: هو  -اهلل عنهما

، يعِّن عالمة -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل أجل رسول 
ِ َوالَْفتُْح{  قرب أجله، أعطاه اهلل آية: }إَِذا َجاَء نرَْصُ اّللَّ
يعِّن فتح مكة، فإن ذلك عالمة أجلك؛ }فََسبِّْح حِبَْمِد 
ابًا{ فقال: ما أعلم فيها إال  َربَِّك َواْستَْغِفْرُه إِنَُّه اَكَن تَوَّ

-بد اهلل بن عباس ما علمت.  وظهر بذلك فضل ع
 .-ريض اهلل عنهما

** 

Diantara tradisi Umar -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya 

ia selalu bermusyawarah dengan para tokoh berbagai 

permasalahan yang dihadapinya. Ia melibatkan 

Abdullah bin Abbas bersama tokoh-tokoh perang 

Badar dan sahabat senior, padahal usia Ibnu Abbas 

masih muda dibandingkan dengan mereka. Tentu saja 

hal ini membuat mereka tersinggung. Bagaimana 

mungkin Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- dilibatkan 

bersama mereka, sedangkan putra-putra mereka tidak. 

Maka Umar ingin memperlihatkan kepada mereka 

kedudukan Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- 

dari segi ilmu, kepintaran dan kecerdasan. Lantas ia 

mengumpulkan para sahabat tersebut dan memanggil 

Ibnu Abbas. Ia menyodorkan kepada mereka surat 

berikut ini: "Apabila telah datang pertolongan Allah dan 

kemenangan. Dan engkau lihat manusia berbondong-

bondong masuk ke dalam agama Allah, maka 

sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah 

ampunan kepada-Nya karena Dialah Zat Yang Maha 

Penerima Taubat." Para sahabat terbagi menjadi dua 

kelompok; Satu kelompok diam dan satu kelompok lagi 

berkata, "Kita diperintahkan untuk memohon ampunan 

atas dosa-dosa kita, memuji Allah dan bertasbih 

dengan memuji-Nya apabila kita mendapat 

pertolongan dan kemenangan." Umar ingin 

mengetahui konklusi surat tersebut dan tidak ingin tahu 

arti struktural dari lafal dan kalimatnya. Lantas ia 

bertanya kepada Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma-, 

"Apa pendapatmu tentang surat ini? Ibnu Abbas 

menjawab: "Ayat itu merupakan ajal Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maksudnya tanda 

dekatnya ajal beliau. Allah memberinya ayat "Apabila 

telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." 

Yakni, penaklukan kota Makkah. Itu adalah tanda 

dekatnya ajalmu. "Maka sucikanlah dengan memuji 

Rabbmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya karena 

Dia-lah Zat Yang Maha Penerima Taubat." Umar -

raḍiyallāhu 'anhu- berkata: "Saya tidak mengetahui 

kandungan ayat itu kecuali apa yang kamu ketahui." 

Dengan demikian, tampaklah keutamaan Abdullah bin 

Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma-. 
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 :معاين املفردات
أي أشياخ بدر : أشياخ: مجع شيخ، وهو من أدرك الشيخوخة ويه اغِلا عند اخلمسني، أو هو ذو املاكنة من علم أو فضل أو رياسة. وأشياخ بدر:  •

 .من شهد بدرا من املهاجرين واألنصار

 .وجد : غضب •

 .العلممن حيث علمتم : أي: من بيت انلبوة ومنبع  •

 .لرييهم : أي: يعلمهم •

 .والفتح : أي: فتح مكة •

 .ورأيت : أبرصت •

 .عالمة أجلك : أي: قرب انتهاء عمرك •

 :فوائد احلديث
 .جواز حتدث املرء بنعمة اهلل عليه .1

 .جواز إدخال الصغار ىلع الكبار إذا اكن يف ذلك منفعة .2

 .موراتلنبيه ىلع االستغفار عند دنو األجل؛ ألنه يكون يف خواتم األ .3

 .برشى للنيب صىل اهلل عليه وسلم بفتح مكة .4

 .يتقدم املرء ىلع أقرانه حبسن فهمه وسعة علمه .5

َب ترمجان القرآن .6  .فضل عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهما، وفهمه لكتاب اهلل تعاىل حىت لُقِّ

 .فضل العلم والعلماء .7

 .مورينبيغ ىلع احلاكم واألمري مشاورة أهل العلم والفضل يف مهمات األ .8

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422صحيح اِلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
ني، كنوز رياض الصاحل -ه. 1417مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،   -ه. 1430حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
طيف، مؤسسة نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني، تأيلف مصطىف سعيد اخلن، مصطىف اِلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني ل  -ه. 1426

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  -ه. 1407الرسالة، بريوت، ِلنان، الطبعة الرابعة عرشة، 
شيحا، دار املعرفة للطباعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، املؤلف: حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق، اعتىن بها: خليل مأمون  -ه. 1418

 .م2004 - ـه1425 الرابعة،: الطبعة - ِلنان –والنرش واتلوزيع، بريوت 
   (3377) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ال َحَسَد إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل ماال، 
لَع َهلََكتِِه يف احلق، ورجل آتاه اهلل فَسلََّطه 

 ِحْكَمًة، فهو يَقيض بها ويَُعليَمها
 

Tidak boleh hasad (iri hati) kecuali pada 
dua orang: Orang yang Allah anugerahkan 

baginya harta, lalu ia infakkan di jalan 
kebenaran/kebaikan, dan orang yang Allah 

karuniakan hikmah (ilmu yang 
berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah), lalu ia 

memutuskan perkara/mengadili 
dengannya dan mengajarkannya. 

 :احلديث .17
قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

ال َحَسَد إال يف اثنتني: رجل »: -صىل اهلل عليه وسلم-
، ورجل آتاه آتاه اهلل ماال، فَسلََّطه  ىلع َهلََكِتِه يف احلَقِّ

-وعن ابن عمر «. اهلل ِحْكَمة، فهو يقيض بها وُيَعلَِّمها
 -صىل اهلل عليه وسلم-، عن انليب -ريض اهلل عنهما

ال حسد إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل القرآن، »قال: 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء انلهار، ورجل آتاه اهلل 

 .«آناء الليل وآناء انلهار ماال، فهو ينفقه

** 

17. Hadis: 

Dari Ibnu Mas’ud-raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': 

“Tidak boleh hasad (iri hati) kecuali pada dua orang: 

Orang yang Allah anugerahkan baginya harta, lalu ia 

infakkan di jalan kebenaran/kebaikan, dan orang yang 

Allah karuniakan hikmah (ilmu yang berdasarkan Al-

Qur’an dan Sunnah), lalu ia memutuskan 

perkara/mengadili dengannya dan mengajarkannya.” 

Dan dari Ibnu Umar-raḍiyallāhu 'anhu-ma, dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda: “Tidak 

boleh hasad (iri hati) kecuali kepada dua orang; Orang 

yang Allah anugerahi hafalan Al-Qur’an, lalu ia shalat 

dengan membacanya sepanjang malam dan siang, 

dan orang yang Allah karuniakan baginya harta, lalu ia 

menginfakkannya sepanjang siang dan malam.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هنا إىل أن احلََسَد  -صىل اهلل عليه وسلم-يُشري انليب 
أنواع خمتلفة فمنه حسد َمْذُموم حمرم رشاع، وهو أن 
يتمىن املرء زوال انلعمة عن أخيه، وحسد مباح وهو 

عند غريه فيتمىن نلفسه مثلها، أن يرى نعمة دنيوية 
وحسد حممود مستحب رشاع، وهو أن يرى نعمة 

-دينية عند غريه فيتمناها نلفسه. وهو ما عناه انليب 
بقوهل: "ال َحَسَد إال يف اثنتني"  -صىل اهلل عليه وسلم

أي أن احلسد َتتلف أنواعه وأحاكمه حسب 
اختالف أنواعه وال يكون حممودا مستحبا رشعيا 

 أمرين:  األمر األول: أن يكون هناك رجل إال يف
غِّن تيق، أعطاه اهلل ماال حالال، فينفقه يف سبيل اهلل 
تعاىل، فيتمىن أن يكون مثله، وَيْغِبَطه ىلع هذه 
انلعمة.   األمر اثلاين: أن يكون هناك رجل اعلم، 
أعطاه اهلل علما نافعا يعمل به، ويعلمه لغريه، 

 . أن يكون مثلهوحيكم به بني انلاس، فيتمىن

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di sini 

mengisyaratkan bahwa hasad (iri hati) itu bermacam-

macam, diantaranya hasad yang tercela dan 

diharamkan secara syar’i, yaitu seseorang 

menginginkan hilangnya kenikmatan dari saudaranya. 

Ada pula hasad yang mubah/dibolehkan yaitu 

seseorang melihat nikmat duniawi pada diri orang lain 

lalu ia menginginkan kenikmatan serupa untuk dirinya. 

Dan ada pula hasad yang terpuji dan dianjurkan oleh 

syariat yaitu seseorang melihat nikmat agama pada 

orang lain lalu ia menginginkannya bagi dirinya. Itulah 

yang dimaksudkan oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dengan sabda beliau: “Tidak boleh hasad (iri 

hati) kecuali pada dua orang” yakni hasad itu berbeda 

jenis-jenis dan hukum-hukumnya sesuai dengan 

perbedaan jenis-jenisnya dan tidak menjadi terpuji 

serta dianjurkan secara syar’i kecuali pada dua 

perkara: Perkara pertama: Apabila ada orang yang 

kaya lagi bertakwa, Allah menganugerahinya harta 

yang halal, lantas ia menginfakkannya di jalan Allah 

Ta’ala, lalu ia berangan-angan agar dirinya seperti 

orang itu dan ia iri kepadanya dengan nikmat ini. 
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 القرآن الكريم وعلومه < فضائل القرآن < فضل العناية بالقرآن اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع

 .حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه: متفق عليه. حديث ابن عمر ريض اهلل عنه: متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنهما-عمر  عبد اهلل بن

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . احلسد : الغبطة ، ويه: أن يتمىن مثله •

 سلطه : مكنه اهلل من إنفاقه يف وجوه اخلري •

 .هلكته : وجوه إنفاقه وجماالت رصفه •

 .يف احلق : يف أنواع الرب ونوايح اخلري •

 .حكمة : وضع لك َشء يف موضعه •

 .بها : حيكم ويفيت بني انلاس بمقتضاهايقيض  •

 آناء : اآلناء: السااعت •

 :فوائد احلديث
 .احلََسُد داء خطري جيب االبتعاد عنه واحلذر منه .1

 .حسد الِغبَْطة حممود إذا اكن يف وجوه اخلري .2

 . فضل الغِّن اذلي ال يبخل بما آتاه اهلل .3

 .ن يضعها العبد يف موضعهاالواجب شكر الُمنِْعم ىلع ما أنعم به ىلع العبد وذلك بأ .4

َمه ا .5  .لرشعاستحباب اإلنفاق وبذل املال واخلروج عنه باللكية يف وجوه اخلري ما لم يؤد إىل حرمان الورثة أو سؤال انلاس وحنو ذلك مما َحرَّ

 .فضل العلم بأحاكم ادلين وتعليم انلاس ودعوتهم إىل اتلفقه يف ادلين .6

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
ه،  1397عة األوىل: اهلاليل، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.         نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطب

 ـه   1428 ـهرياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل،  1407الطبعة الرابعة عرش 
: نرش اِلخاري، صحيح بريوت –ث العريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش: دار إحياء الرتا

بن صالح  حممد: تأيلف الصاحلني، رياض رشح ه1422 األوىل،: الطبعة ،(اِلايق عبد فؤاد حممد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) انلجاة طوق دار
 .ه 1410 ـه    منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم، انلارش: مكتبة دار اِليان ، اعم النرش:  1426العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

   (3772) الرقم املوحد:

Perkara kedua: Apabila ada orang yang berilmu, Allah 

menganugerahinya ilmu yang bermanfaat, ia beramal 

dengannya, ia mengajarkannya kepada orang lain dan 

ia berhukum dengannya di antara manusia, lalu ia 

berangan-angan agar dirinya menjadi seperti orang itu. 
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-ملا حرَضْت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهلل 
وعنده عبد اهلل بن أيب  -صىل اهلل عليه وسلم

أمية وأبو جهل، فقال َل: يا عم قل ال هلإ إال اهلل، 
 لكمة أحاج لك بها عند اهلل

 

Tatkala (tanda) kematian datang kepada 
Abu Ṭālib, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- mendatanginya. Beliau mendapati 
Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal 

berada di sampingnya. Lalu beliau berkata, 
“Wahai pamanku, katakanlah Lā ilāha 
illallāh, sebuah kalimat yang aku akan 

berhujjah untukmu dengannya di sisi Allah. 

 :احلديث .18
-املسيب عن أبيه املسيب بن حزن عن سعيد بن 
قال: "ملا حرَضْت أبا طالب الوفاة جاءه  -ريض اهلل عنه

وعنده عبد اهلل بن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
أيب أمية وأبو جهل، فقال هل: يا َعمِّ قل ال هلإ إال اهلل، 
تَرََغُب عن ملة 

َ
َحاجُّ لك بها عند اهلل، فقاال هل: أ

ُ
لكمة أ

صىل اهلل عليه -ب؟ فأاعد عليه انليب عبد املطل
، فأاعدا، فاكن آخر ما قال هو ىلع ملة عبد -وسلم

صىل -املطلب، وأىب أن يقول ال هلإ إال اهلل، فقال انليب 
نَْه عنك، -اهلل عليه وسلم

ُ
: ألستغفرن لك ما لم أ

ْن يَْستَْغِفُروا
َ
يَن آَمنُوا أ ِ  فأنزل اهلل: }َما اَكَن لِلنَّيِبِّ َواذلَّ

وِِل قرىب...{ اآلية"، وأنزل اهلل يف 
ُ
ِكنَي َولَْو اَكنُوا أ لِلُْمرْشِ

 َ ْحبَبَْت َولَِكنَّ اّللَّ
َ
أيب طالب: }إِنََّك ال َتْهِدي َمْن أ

ْعلَُم بِالُْمْهتَِديَن{.
َ
 َيْهِدي َمْن يََشاُء وَُهَو أ

** 

18. Hadis: 

Dari Sa'īd bin Al-Musayyab, dari ayahnya Al-Musayyab 

bin Ḥazn -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, Tatkala 

(tanda) kematian datang kepada Abu Ṭālib, Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendatanginya. Beliau 

mendapati Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal 

berada di sampingnya. Lalu beliau berkata, “Wahai 

pamanku, katakanlah Lā ilāha illallāh, sebuah kalimat 

yang aku akan berhujjah untukmu dengannya di sisi 

Allah.” Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah 

menimpali, "Apakah engkau akan meninggalkan 

agama Abdul-Muṭṭalib?" Maka Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengulangi kalimat itu kepadanya, 

sedangkan keduanya juga mengulangi perkataan 

mereka tersebut. Sehingga akhir perkataan yang 

diucapkan Abu Ṭālib adalah bahwa dia berada di atas 

agama Abdul-Muṭṭalib dan enggan mengucapkan Lā 

ilāha illallāh. Setelah itu, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, “Demi Allah, aku akan 

memohonkan ampun untukmu selama aku tidak 

dilarang untuk melakukannya.” Maka Allah 

menurunkan (ayat-Nya): “Tidak sepatutnya bagi Nabi 

dan orang-orang yang beriman memintakan ampun 

(kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun 

orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya).” 

Dan Allah menurunkan (ayat-Nya) tentang Abu Ṭālib: 

“Sesungguhnya kamu (wahai Muhammad) tidak akan 

dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu 

kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang 

yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui 

orang-orang yang mau menerima petunjuk”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وهو يف أبا طالب  -صىل اهلل عليه وسلم-اعد انليب 
سياق املوت وعرض عليه اإلسالم؛ يلكون خاتمة 
حياته يلحصل هل بذلك الفوز والسعادة، وطلب منه 
أن يقول لكمة اتلوحيد، وعرض عليه املرشكون أن 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjenguk Abu Ṭālib 

saat dia mendekati kematiannya dan beliau 

menawarkan kepadanya agama Islam agar menjadi 

penutup hidupnya sehingga dengan itu dia akan 

memperoleh kemenangan dan kebahagiaan (akhirat). 

Beliau memintanya untuk mengucapkan kalimat tauhid, 
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 الكريم وعلومه < تفسري القرآنالقرآن  اتلصنيف:
  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-املسيب بن َحزن  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ملا حرضت أبا طالب الوفاة : أي: عالماتها ومقدماتها •

 .أي أشهد لك بها عند اهلل -من املحاجة ويه بيان احلجة-اجلزم جبواب األمر أحاج : بتشديد اجليم مفتوحة ىلع  •

 أترغب؟ : أترتك؟ •

ٍة{ • مَّ
ُ
ره حبجة املرشكني: }إِنَّا وََجْدنَا آبَاءنَا ىلَعَ أ  .ملة عبد املطلب : الرشك وعبادة األصنام، ذكه

 .إال اهلل فأاعد عليه انليب : أي: أاعد عليه مقاتله ويه قوهُل: يا عم قل ال هلإ •

 وأاعدا عليه : أي: أاعد عليه أبو جهل وعبد اهلل مقاتلهما ويه: "أترغب عن ملة عبد املطلب"؟ •

 .هو ىلع ملة عبد املطلب : استبدل الراوي بضمري املتلكم ضمري الغائب استقباحاً للفظ املذكور •

 .وأىب أن يقول ال هلإ إال اهلل : هذا تأكيٌد ملا قبله •

 .ما ينبيغ، وهو خرٌب بمعىن انليه ما اكن للنيب : أي: •

يبَق ىلع دين آبائه اذلي هو الرشك؛ لعلمهم بما تدل 
عليه هذه اللكمة من نيف الرشك وإخالص العبادة هلل 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ َص -وحده، وأاعد انليب  طلب  -ىلَّ اّللَّ
اتللفظ بالشهادة من عمه، وأاعد املرشكون املعارضة 
وصاروا سبباً لصده عن احلق وموته ىلع الرشك. وعند 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -ذلك حلف انليب  يلطلنُب هل  -َصىلَّ اّللَّ
من اهلل املغفرة ما لم يمنع من ذلك، فأنزل اهلل املنع 

 هل أن اهلداية بيد اهلل يتفضل بها ىلع من ذلك وبنيه 
من يشاء؛ ألنه يعلم من يصلح هلا ممن ال يصلح. فأنزل 

ْن -عز وجل-اهلل 
َ
يَن آَمنُوا أ ِ : }َما اَكَن لِلنَّيِبِّ َواذلَّ

وِِل ُقْرىَب ِمْن َبْعِد َما 
ُ
ِكنَي َولَْو اَكنُوا أ يَْستَْغِفُروا لِلُْمرْشِ

ُهمْ  نَّ
َ
َ لَُهْم أ ْصَحاُب اجْلَِحيِم{، وأنزل اهلل يف أيب  َتبَنيَّ

َ
أ

َ َيْهِدي  ْحبَبَْت َولَِكنَّ اّللَّ
َ
طالب: }إِنََّك ال َتْهِدي َمْن أ

ْعلَُم بِالُْمْهتَِديَن{
َ
 .َمْن يََشاُء َوُهَو أ

namun kaum musyrikin membujuknya agar tetap 

berada di atas agama nenek moyangnya yaitu agama 

kesyirikan, karena mereka mengetahui konsekuensi 

dan makna kalimat ini berupa penafian terhadap 

kesyirikan dan pemurnian ibadah hanya untuk Allah 

semata. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengulang 

permintaan beliau kepada pamannya untuk melafalkan 

syahadat, maka orang-orang musyrik pun mengulangi 

bujukan mereka sehingga hal itu menjadi sebab 

terhalangnya Abu Ṭālib dari kebenaran dan sebab 

kematiannya di atas kesyirikan. Pada saat itu juga Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersumpah untuk 

memintakan baginya ampunan dari Allah selama beliau 

tidak dilarang melakukannya. Maka Allah menurunkan 

larangan tentang hal itu dan Dia menjelaskan 

kepadanya bahwa hidayah di tangan Allah, Dia 

menganugerahkannya kepada siapa yang Ia 

kehendaki karena Allah Maha Mengetahui siapa yang 

pantas mendapatkannya dan siapa yang tidak pantas. 

Lalu Allah -'Azzā wa Jallā- menurunkan (ayat-Nya): 

“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang 

beriman memintakan ampun (kepada Allah) untuk 

orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik 

itu adalah kaum kerabat(nya).” Dan Allah menurunkan 

(ayat-Nya) tentang Abu Ṭālib: “Sesungguhnya kamu 

(wahai Muhammad) tidak akan dapat memberi 

petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah 

memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-

Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang 

mau menerima petunjuk.” 
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 .ألستغفرن لك : ألطلنب لك املغفرة •

 .أوِل قرىب : أصحاب قرابة للنيب وللمؤمنني •

 :فوائد احلديث
 .حتريم االستغفار للمرشكني مهما اكنت قرابتهم وعملهم لإلسالم .1

 .مرضة تقليد اآلباء واألكابر حبيث جُيعل قوهلم حجة يرجع إيلها عند اتلنازع .2

 .ص ىلع ادلعوة إىل اهلل والصرب ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكراحلر .3

 .الرد ىلع من زعم إسالم أيب طالب .4

 .أن األعمال باخلواتيم .5

ُ َعلَيِْه وََسلََّم وغريه جللب انلفع أو دفع الرضر .6  بطالن اتلعلق بانليب َصىلَّ اّللَّ

 .حتريم االستغفار للمرشكني وحتريم مواالتهم، وحمبتهم .7

 .أن من قال ال هلإ إال اهلل عن علٍم ويقني واعتقاٍد دخل يف اإلسالم .8

 .مرضة أصحاب السوء وقرناء الرش ىلع اإلنسان .9

 .أن معىن ال هلإ إال اهلل ترك عبادة األصنام واألويلاء والصاحلني وإفراد اهلل بالعبادة، وأن املرشكني يعرفون معناها .10

 .إسالمهجواز عيادة املريض املرشك إذا ُريج  .11

 املراجع:املصادر و

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، 2001 -ه 1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 
ارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة م. صحيح اِلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انل2003 - ـه1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد اِلايق، انلارش: دار إحياء 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق( الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –الرتاث العريب 

   (3410) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

مره فلرياجعها، ثم يلمسكها حَّت تطهر، ثم 
حتيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء 
طلق قبل أن يمس، فتلك العدة اليت أمر اهلل أن 

 تطلق هلا النساء

 

Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, 
lalu menahannya hingga ia suci, kemudian 

haid kembali kemudian suci. Maka pada 
saat itu bila ia mau, ia boleh 

mempertahankannya, dan bila ingin, ia 
juga boleh menceraikannya sebelum dia 

menggaulinya. Itulah Iddah yang 
diperintahkan oleh Allah untuk mentalak 

istri. 

 :احلديث .19
: أنه َطلَّق -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر عن 

صىل اهلل -امرأته ويه حائض، ىلع َعْهد رسول اهلل 
-، فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهلل -عليه وسلم

عن ذلك، فقال رسول اهلل صىل  -صىل اهلل عليه وسلم
ُمْرُه فلرُيَاِجْعَها، ثم يلُْمِسْكَها حىت »اهلل عليه وسلم: 

مَسَك َبْعُد، َتْطُهر، ثم حتي
َ
ض ثم َتْطُهر، ثم إن شاء أ

ُة اليت أمر  ، فتلك الِعدَّ وإن شاء طلق َقبْل أن َيَمسَّ
 «.اهلل أن ُتَطلََّق هلا النساء

** 

19. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- bahwa ia 

pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada 

masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka 

Umar bin Al-Khaṭṭāb menanyakan hal itu kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu 

menahannya hingga ia suci, kemudian haid kembali 

kemudian suci. Maka pada saat itu bila ia mau, ia boleh 

mempertahankannya, dan bila ingin, ia juga boleh 

menceraikannya sebelum dia menggaulinya. Itulah 

idah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak 

isteri". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

طلق  -ريض اهلل عنهما-أفاد احلديث أن ابن عمر 
حال  -وقيل إن اسمها آمنة بنت غفار-امرأته، 

-احليض، وأثناء العادة الشهرية، فذهب وادله عمر 
خيربه  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل انليب  -ريض اهلل عنه

: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل ويستفتيه، 
صىل اهلل عليه -"مره فلرياجعها" يعِّن فأمر انليب 

عمر أن يأمر عبد اهلل بمراجعة زوجته،  -وسلم
وإاعدتها إىل عصمته، ألن الطالق أثناء احليض 

 -صىل اهلل عليه وسلم-طالق بديع، وإنما أمر انليب 
العدة؛  بمراجعتها يف تلك احلالة ئلال تطول عليها

ألن احليضة اليت ُطلِّقت فيها لن حتسب من 
احليضات اثلالث اليت تنقيض بها العدة، قال: "ثم 
يلمسكها"  أي عليه أن يبقيها يف عصمته "حىت 
تطهر" من احليضة اليت طلقها فيها "ثم حتيض ثم 
تطهر" أي ثم حتيض حيضة أخرى ثم تطهر من 

** 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Umar -

raḍiyallāhu 'anhumā- telah menceraikan istrinya -

dikatakan bahwa namanya Āminah binti Gifār- ketika 

sedang haid, lalu ayahnya yaitu Umar -raḍiyallāhu 

'anhu- menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

untuk mengabarkan beliau dan meminta fatwa. Lantas 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Perintahkanlah agar ia segera merujuknya!" Yakni 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan Umar 

untuk menyuruh Abdullah agar merujuk istrinya dan 

mengembalikannya di bawah tanggungannya karena 

menjatuhkan talak saat haid adalah talak bid'ī (talak 

yang tidak disyariatkan). Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintahkan untuk merujuknya dalam 

keadaan itu agar masa idahnya tidak berkepanjangan 

karena haid yang dialami (istri) saat ditalak tidak akan 

dihitung sebagai tiga kali haid yang berakhir dengan 

masa idah. Beliau bersabda, "Kemudian hendaklah ia 

menahannya," yakni hendaklah ia mengembalikannya 

di bawah tanggungannya. "Hingga ia suci dari haid 

yang ia ditalak saat itu kemudian haid kembali, 

kemudian suci," yakni kemudian ia haid lagi kemudian 
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 القرآن الكريم وعلومه < تفسري القرآن اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األَسة < الطالق < الطالق السِّن والطالق اِلديع

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حائض : احليض: هو ادلم الطبييع اذلي يعتاد األنىث يف أيام معلومة •

 :فوائد احلديث
صىل اهلل عليه -جاء يف بعض روايات هذا احلديث أنه حتريم الطالق يف احليض، وأنه من الطالق اِلديع، اذلي ليس ىلع أمر الشارع، وألنه  .1

 .ال يتغيظ إال يف حرام -صىل اهلل عليه وسلم-تغيظ، وهو  -وسلم

 .ابن عمر برجعتها ال يدل ىلع وقوعه، واملراجعة تعِّن إاعدتها ملا اكنت عليه، وليس الرجعة من الطالق -صىل اهلل عليه وسلم-أمره  .2

 .احليض، وإمساكها حىت تطهر، ثم حتيض، فتطهراألمر بإرجاعها إذا طلقها يف  .3

 ."ال جيوز الطالق يف طهر جامع فيه؛ بداللة قوهل: "قبل أن يمس .4

 .احلكمة يف إمساكها حىت تطهر من احليضة اثلانية، هو أن الزوج ربما واقعها يف ذلك الطهر، فيحصل دوام العرشة .5

 .-ريض اهلل عنهما-طالق يف احليض ىلع عمر وابن عمر أن األحاكم قد َتىف ىلع أهل العلم وذلك خلفاء حتريم ال .6

 .جواز االستنابة يف إبالغ احلكم الرشيع .7

 ."أن السنة تفرس القرآن لقوهل: "فتلك العدة اليت أمر اهلل أن تطلق هلا النساء .8

 املراجع:املصادر و

عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري، -اجلامع الصحيح-صحيح اِلخاري 
ه. منحة العالم 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار اعلم الكتب1422

. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل 1428الطبعة األوىل  -طبعة دار ابن  اجلوزي  -يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان 
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح  2003 - ـه 1423الطبعة: اخلاِمَسة،  -مكة املكرمة  -مكتبة األسدي  -البسام

املكتبة  -عة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمنيمؤسسة الرسالة الطب -عناية عبد السالم السليمان  -الفوزان
محزة حممد  -. منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري تأيلف1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إَساء بيويم -اإلسالمية القاهرة

م. فتاوى اللجنة  1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية،  -ة، مكتبة املؤيد، الطائف اجلمهورية العربية السوري -قاسم مكتبة دار اِليان، دمشق 
 .مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -، اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء-املجموعة األوىل -ادلائمة 

   (58137) الرقم املوحد:

ن شاء طلق" احليضة اثلانية "ثم إن شاء أمسك بعد، وإ
أي إن شاء أبقاها يف عصمته بعد احليضة اثلانية وإن 
" أي قبل أن جيامع "فتلك"  شاء طلقها "قبل أن يمسَّ
أي فالطالق حال الطهر اذلي لم جيامعها فيه: هو 
"العدة اليت أمر اهلل أن تطلق هلا النساء" أي هو 
الطالق للعدة اليت أذن اهلل أن تطلهق هلا النساء يف 

( أي قوهل ت تِِهنَّ عاىل: )ِإَذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ
 .عند إقبال العدة

suci dari haid yang kedua. "Kemudian jika ia mau, ia 

boleh mempertahankannya, dan bila ingin, ia juga 

boleh menceraikannya," yakni jika mau ia dapat 

mengembalikannya di bawah tanggungannya setelah 

haid yang kedua dan jika ingin dia dapat 

menceraikannya. "Sebelum dia menggaulinya," yakni 

sebelum berhubungan intim. "Maka itulah," yakni talak 

pada saat suci yang mana ia belum menggaulinya 

adalah "Idah yang diperintahkan oleh Allah untuk 

mentalak isteri," yakni talak yang berlaku padanya 

iddah yang Allah izinkan untuk menceraikan wanita 

saat itu sebagaimana dalam firman-Nya, "Apabila 

kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat idahnya," 

yakni tatkala mengahadapi idahnya. 
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يؤىت يوم القيامة بالقرآن وأهله اذلين اكنوا 
  يعملون به يف ادلنيا

Pada hari kiamat, Alquran akan 
didatangkan dan juga para ahli Alquran, 

yaitu orang-orang yang mengamalkannya 
di dunia 

 :احلديث .20
قال: سمعُت  -ريض اهلل عنه-سمعان عن انلواس بن 

يُؤىت يوم »يقوُل:   -صىل اهلل عليه وسلم-رسوَل اهلِل 
القيامة بالقرآن وأهِله اذلين اكنوا يعملون به يف 
اِن عن  ادلنيا، َتْقُدُمه سورُة اِلقرة وآِل عمران، حُتاجَّ

 .«صاِحِبِهما

** 

20. Hadis: 

Dari An-Nawwās bin Sam'ān -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi 

wa sallam- bersabda, "Pada hari kiamat, Alquran akan 

didatangkan dan juga para ahli Alquran, yaitu orang-

orang yang mengamalkannya di dunia. Di depannya 

ada surat Al-Baqarah dan Ali Imran, keduanya menjadi 

hujah bagi orang yang membacanya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن انليب  -ريض اهلل عنه-حديث انلواس بن سمعان 
قال: "يؤيت يوم القيامة  -صىل اهلل عليه وسلم-

به يف ادلنيا تقدمه بالقرآن، وأهله اذلين اكنوا يعملون 
سورة اِلقرة وآل عمران حتاجان عن صاحبهما"، 

قيد يف هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-ولكن الرسول 
احلديث قراءة القرآن بالعمل به؛ ألن اذلين يقرءون 
القرآن ينقسمون إىل قسمني؛ قسم: ال يعمل به، فال 
يؤمنون بأخباره، وال يعملون بأحاكمه هؤالء يكون 

عليهم، وقسم آخر: يؤمنون بأخباره  القرآن حجة
ويصدقون بها، ويعملون بأحاكمه، فهؤالء يكون 
القرآن حجة هلم حياج عنهم يوم القيامة، ويف هذا 
ديلل ىلع أن أهم َشء يف القرآن العمل به، ويؤيد 
هذا قوهل تعاىل: "كتاب أنزنلاه إيلك مبارك يلدبروا 

ياته"، أي: آياته، ويلذكر أولوا األِلاب"، "يلدبروا آ
يتفهمون معانيها، "ويلذكر أولوا األِلاب"، يعِّن: 
ويعملون بها، وإنما أخر العمل عن اتلدبر؛ ألنه ال 
يمكن العمل بال تدبر إذا إن اتلدبر حيصل به العلم 
والعمل فرع عن العلم، فاملهم أن هذا هو الفائدة من 
إنزال القرآن أن يتىل ويعمل به يؤمن بأخباره يعمل 

مه يمتثل أمره جيتنب نهيه، فإذا اكن يوم بأحاك
 .القيامة فإنه حياج عن أصحابه

** 

Hadis An-Nawwās bin Sam'ān -raḍiyallāhu 'anhu-, 

bahwa Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, 

"Pada hari kiamat, Alquran akan didatangkan dan juga 

para ahli Alquran, yaitu orang-orang yang 

mengamalkannya di dunia. Di depannya ada surat Al-

Baqarah dan Ali Imran, keduanya menjadi hujah bagi 

orang yang membacanya." Hanya saja dalam hadis ini 

Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- mengikat 

bacaan Alquran dengan pengamalannya. Sebab, 

orang-orang yang membaca Alquran itu terbagi dua: 

Satu kelompok, tidak mengamalkannya, tidak beriman 

kepada berita-beritanya, dan tidak mengamalkan 

hukum-hukumnya. Mereka adalah orang-orang yang 

membuat Alquran menjadi hujah atas mereka. 

Kelompok lainnya, beriman kepada berita-beritanya, 

membenarkannya, dan mengamalkan hukum-

hukumnya. Mereka itu adalah orang-orang yang 

membuat Alquran menjadi hujah bagi mereka. Dia 

akan menjadi pembela bagi mereka pada hari kiamat. 

Hadis ini merupakan dalil bahwa hal terpenting 

mengenai Alquran adalah mengamalkannya. Hal ini 

diperkuat oleh firman Allah -Ta'ālā-, "Kitab (Alquran) 

yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar 

mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-

orang yang berakal sehat mendapat pelajaran." (Ṣād: 

29). "Agar mereka menghayati ayat-ayatnya," yakni, 

memahami maknanya. "dan agar orang-orang yang 

berakal sehat mendapat pelajaran" Yakni, 

mengamalkannya. Diakhirkannya kata "amal" dari 

"penghayatan" karena tidak mungkin mengamalkan 

(Alquran) tanpa penghayatan. Karena sesungguhnya 

penghayatan itu dapat mendatangkan ilmu. Sedangkan 

amal adalah buah dari ilmu. Jadi faedah diturunkan 
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  القرآن الكريم وعلومه < فضائل القرآن < فضل العناية بالقرآن اتلصنيف:

 .(6242رقم 8/472سلم، ولعل انلووي أخذها من ابن األثري، انظر: جامع األصول )رواه مسلم، ولفظة: "يف ادلنيا" ال توجد يف م راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-انلواس بن سمعان بن خادل الالكيب األنصاري  اتلخريج:

 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تقدمه : تتقدمه •

 .حتاجان : جتادالن •

 :فوائد احلديث
 .وتالوة سوريت اِلقرة وآل عمرانفضل تالوة القرآن،  .1

 .القرآن شفيع ألصحابه يوم القيامة .2

 .العلم يقتيض العمل، وإال اكن حجة ىلع صاحبه يوم القيامة .3

 املراجع:املصادر و

ابن األثري  جامع األصول يف أحاديث الرسول؛ لإلمام جمد ادلين-2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، -3ه. 1392اجلزري، حققه عبدالقادر األرناؤوط، نرش مكتبة احللواين وغريها، 

مدار الوطن،  رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،-4ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
-6ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق، دار اعلم الكتب-5ه. 1426الرياض، 

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6828) الرقم املوحد:

Alquran adalah untuk dibaca, diamalkan, dipercayai 

berita-beritanya, hukum-hukumnya diamalkan, 

perintahnya dilaksanakan, dan larangannya dijauhi. 

Pada hari kiamat kelak, Alquran akan memberikan 

pembelaan (hujah) kepada para pembacanya. Lihat, 

Syarḥu Riyāḍi Aṣ-Ṣāliḥīn, (4/637-638). 



 

 
 



 

 
 

احلديث وعلومه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلديث وعلومه < مباحث اعمة يف السنة < أهمية السنة وماكنتها اتلصنيف:
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

  واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الرؤيا الفضائل

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-واثلة بن األسقع  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الفرى : الكذبة العظيمة •

 .أن يديع الرجل إىل غري أبيه : هو أن َيتْنَِسب اإلنسان إىل غري أبيه وعشريته •

 .أن يري عينه ما لم تر : يكذب يف رؤياه •

 :فوائد احلديث
 .أن االنتساب إىل غري أبيه كبرية؛ألن فيها تضييعا لألنساب، وإدخال ىلع األَس ما ليس منه، ويرتتب ىلع ذلك حماذير رشعية كثرية .1

 .-تعاىل-الكذب يف الرؤيا كبرية؛ ألنه كِذٌب ىلع اهلل  .2

 .كبرية من كبائر اذلنوب -يه وسلمصىل اهلل عل-الكذب ىلع رسول اهلل  .3

ِِعَ الرجل  إىل غري إن من أعظم الِفَرى أن يَدَّ
أبيه، أو يُرِي َعْيَنُه ما لم تََر، أو يقول لَع رسول 

 ما لم َيْقْل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 

"Diantara dusta yang paling besar adalah 
seseorang mengaku anak kepada selain 

bapaknya, atau mengaku bermimpi 
padahal dia tidak bermimpi, atau berkata 

atas nama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam apa yang tidak beliau ucapkan". 

 :احلديث .21
ْسَقِع ـ ريض اهلل عنه ـ مرفواعً: 

َ
إن »عن َواثِلََة بن األ

يِعَ الرجُل إىل غري أبيه، أو يُِري  من أعظم الِفَرى أن يَدَّ
اهلل عليه صىل -َعيْنَُه ما لم تََر، أو يقول ىلع رسول اهلل 

 «.ما لم َيْقْل  -وسلم

** 

21. Hadis: 

Dari Watsilah bin Al-Asqa' Radhiyallahu 'Anhu, dia 

berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Diantara dusta yang paling besar adalah 

seseorang mengaku anak kepada selain bapaknya, 

atau mengaku bermimpi padahal dia tidak bermimpi, 

atau berkata atas nama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam apa yang tidak beliau ucapkan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يَنْسَب : أن -تعاىل-إن من أشدِّ الكذِب ىلع اهلل 
الرجل نفسه إىل غري أبيه احلقييق أو يَنِْسبَه أحٌد إىل 
غري أبيه فيُِقرَّه ىلع ذلك. فهذا من أشدِّ أنواع الكذب، 

 -تعاىل-وإن من أعظم الكذب وأشده عند اهلل 
كذلك أن يديع املرء أنه رأى يف املنام شيئًا ولم يره 

-أصاًل، وإن من أعظم الكذب وأشده عند اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-أيًضا أن ينسب للنيب  -تعاىل

صىل اهلل عليه -قواًل أو فعاًل أو تقريًرا ولم يوجد منه 
 .-وسلم

** 

Sesungguhnya dusta yang paling berat di hadapan 

Allah Ta'ala adalah seseorang menyebutkan nasabnya 

bukan kepada bapaknya yang hakiki atau seseorang 

memberinya nasab kepada selain bapaknya dan dia 

setujui hal itu. Ini termasuk dusta paling berat. 

Termasuk juga dusta paling berat di sisi Allah adalah 

seseorang mengaku bermimpi, padahal dia tidak 

bermimpi. Juga termasuk dusta yang sangat berat 

adalah menyematkan suatu perkataan, perbuatan atau 

persetujuan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

padahal tidak bersumber dari beliau. 
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ومع انلفس؛  -صىل اهلل عليه وسلم-ومع رسوهل  -تعاىل-حرص اإلسالم ىلع تربية أتباعه ىلع الصدق يف لك األحوال يف انلوم وايلقظة، ومع اهلل  .4
 .فالصدق منجاة وطمأنينة وسكينة

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  -اِلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة. صحيح اِلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل  -
بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي

ديلل الفاحلني لطرق رياض  -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«اض الصاحلنيكنوز ري -ه. 1407الرابعة عرشة، 
رشح رياض الصاحلني؛  -الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم اِلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة . 

 .ه1426مني، مدار الوطن، الرياض، للشيخ حممد بن صالح العثي
   (3633) الرقم املوحد:
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ثُوا عن بَِِن إَسائيل وال  بَليُغوا َعِني ولو آية، وَحدي
َمْقَعَده من َحَرج، ومن َكَذب يلعَّ ُمَتَعِمَدا فَلَيتََبوَّأ 

 انلَّار
 

Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun 
satu ayat saja dan ceritakanlah (kabar) oleh 

kalian dari Bani Israil dan tidak masalah. 
Barangsiapa berdusta atas namaku dengan 
sengaja, hendaklah ia menempati tempat 

duduknya di neraka. 

 :احلديث .22
-ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

بلغوا عِّن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن انليب 
ولو آية، وحدثوا عن بِّن إَسائيل وال حرج، ومن 

 مقعده من انلار
ْ
 «.كذب يلع متعمدا فَلْيَتَبَوَّأ

** 

22. Hadis: 

Dari Abdullah bin Amru bin Al-'Ash Radhiyallahu 

'Anhuma bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam bersabda, "Sampaikanlah oleh kalian dariku 

walaupun satu ayat saja, dan ceritakanlah (kabar) oleh 

kalian dari Bani Israil dan tidak apa-apa. Barangsiapa 

berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia 

menempati tempat duduknya di neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث انقلوا إىل انلاس العلم املوروث عِّن 
من كتاب أو سنة، ولو اكن اليشء اذلي تبلغونه قلياًل 

ضابًطا ملا يبلغه، كآية من القرآن، برشط أن يكون 
واألمر باتلبليغ ىلع الوجوب يف حال تعنيُّ ذلك عليه، 
فإن لم يتعني عليه ذلك، كأن يكون يف اِلدل داعة 
إىل اهلل يقومون بتعليم انلاس وتبصريهم أمور دينهم، 
فال جيب عليه اِلالغ، بل يستحب هل ذلك، وال بأس 

ع وال إثم عليكم أن حتدثوا عن بِّن إَسائيل بما وق
هلم من وقائع حقيقية، كزنول انلار من السماء ألكل 
القربان وكحاكية قتل أنفسهم يف توبتهم من عبادة 
العجل، أو تفصيل القصص املذكورة يف القرآن مما 
فيه ِعرب ومواعظ، ومن افرتى يلعَّ الكذب فليتخذ 
نلفسه مزنال يف انلار، وذلك ؛ ألن الكذب ىلع رسول 

ليس اكلكذب ىلع  -سلمصىل اهلل عليه و-اهلل 
صىل اهلل عليه -انلاس، الكذب ىلع رسول اهلل 

، ثم هو كذب ىلع -عز وجل-َكذب ىلع اهلل  -وسلم
صىل اهلل عليه -الرشيعة؛ ألن ما خيرب به رسول اهلل 

، فاكنت -تعاىل-من الويح هو من رشيعة اهلل  -وسلم
 .عقوبته أشد

** 

Makna hadits: Sampaikanlah kepada manusia ilmu 

yang diwariskan dariku, yaitu dari Kitab atau Sunnah, 

walaupun apa yang kalian sampaikan itu sedikit, 

seperti satu ayat dari Al-Qur'an. Dengan syarat 

mengetahui dan memahami apa yang 

disampaikannya. Perintah untuk menyampaikan 

tersebut dalam kondisi yang mengharuskan untuk 

dilakukan. Jika tidak mengharuskan untuk itu, 

contohnya karena di suatu negeri telah banyak para 

penyeru kepada Allah yang mengajar manusia dan 

menjelaskan kepada mereka tentang urusan-urusan 

agama mereka, maka menyampaikan hal tersebut 

tidak menjadi wajib baginya, tapi menjadi sunnah. 

Tidak apa-apa dan kalian tak berdosaa bila 

menceritakan berita dari Bani Israil mengenai berbagai 

peristiwa nyata yang menimpa mereka, seperti 

turunnya api dari langit untuk memakan kurban, atau 

kisah bunuh diri mereka sebagai syarat bertaubat dari 

penyembahan anak sapi atau menyampaikan dengan 

rinci berbagai kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an 

yang mengandung pelajaran dan nasehat. 

Barangsiapa melakukan dusta atas namaku, 

hendaknya ia menyiapkan tempat tinggal untuk dirinya 

di neraka. Hal ini terjadi karena dusta kepada 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak seperti 

berdusta kepada manusia (umumnya). Berdusta 

kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah 

berbohong kepada Allah 'Azza wa Jalla. Selanjutnya itu 

adalah dusta terhadap syariat. Sebab, wahyu yang 

diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

54 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلديث وعلومه < مباحث اعمة يف السنة < أهمية السنة وماكنتها اتلصنيف:
  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < حكم ادلعوة إىل اهلل

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال حرج : ال إثم وال ذنب •

 .فليتبوأ : أي يتخذ نلفسه مزنال يف انلار •

 .هذه لقب يلعقوب بن إسحاق بن إبراهيمبنو اَسائيل : هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فإَسائيل  •

 انلهار : يه دار العذاب وانلاكل أعدها اهلل ملن عصاه •

 :فوائد احلديث
 .وجوب تبليغ رشيعة اهلل، وأن املرء يؤدي ما حفظ وفهم ولو اكن يسريا .1

سلمني سقط الوجوب عن اِلاقني، وإذا وجوب طلب العلم؛ يلتمكن من تبليغ رشيعة اهلل، وهو من الفروض الكفائية اليت إذا قام بها بعض امل .2
 .لم يقم بها أحد أثم اجلميع

جواز اتلحدث عما جرى ِلِّن إَسائيل؛ ألخذ العربة والعظة رشيطة أن ال يكون احلديث مما ثبت كذبه، ويتحرى ما اكن ثابتا وأقرب إىل  .3
 .الرشع اإلساليم

 .ائر اذلنوب، وهو من كب-صىل اهلل عليه وسلم-حتريم الكذب ىلع رسول اهلل  .4

احلث ىلع الصدق يف الالكم واحليطة يف احلديث، حىت ال يقع يف الكذب، وخاصة يف رشع اهلل عز وجل، وهذا حيتاج إىل العلم الصحيح  .5
 .وادلقيق

 املراجع:املصادر و

ه  بهجة انلاظرين 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 اخِلن ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف1418الطبعة األوىل -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 اِلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح اِلخاري 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة
الطبعة: -الرياض انلارش: دار الوطن للنرش،-العثيمني  -ه.  رشح رياض الصاحلني1422بعة األوىل، الط انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية
انلارش: مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: -املحقق: حممد حامد الفيق-عبد الرمحن بن حسن - ـهفتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد 1426

 .م1957ه/1377السابعة، 
 (3686) الرقم املوحد:

  

Sallam adalah syariat. Dengan demikian, siksaannya 

lebih dahsyat. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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 احلديث وعلومه < مباحث اعمة يف السنة < أهمية السنة وماكنتها اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

 .رواه مسلم حلديث:راوي ا

  -ريض اهلل عنه-َسُمرة بن ُجنَْدب  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يرى أنه كذب : أي يُعلم، وقيل: يُظن أنه كذب •

 :فوائد احلديث
 .، واتلأكد من صحتها قبل روايتها-صىل اهلل عليه وسلم -اتلثبت من األحاديث املروية عن انليب .1

 .صفة الكذب تطلق ىلع لك من اخرتع الكذب وىلع من قام بنقله ونرشه بني انلاس .2

 املراجع:املصادر و

م. صحيح مسلم بتحقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث 2007،  1رياض الصاحلني للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، ط
بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني: رشح ادلكتور  -اض الصاحلني البن عالن.دار الكتاب العريب بريوت. ديلل الفاحلني لطرق ري -العريب 

. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني، مؤسسة ابن عثيمني اخلريية، مدار الوطن للنرش، الرياض، 1987، 1مصطىف اخلن وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط
 .ه1426

   (6982) الرقم املوحد:

 

ث عِن حبديث يَُرى أنه كذب فهو أحد  من حدَّ
  الاكِذبنَي

Siapa yang menceritakan dariku sebuah 
hadis yang dia anggap dusta maka dia 

adalah salah seorang pendusta. 

 :احلديث .23
ث عِّن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن َسُمرة  من حدَّ

 .«يَُرى أنه َكِذٌب فهو أحد الاكِذبنَيحبديث 

** 

23. Hadis: 

Dari Samurah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu`: “Siapa 

yang menceritakan dariku sebuah hadis yang dia 

anggap dusta maka dia adalah salah seorang 

pendusta.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حيذر هذا احلديث الرشيف من رواية َشء عن 
وهو يعلم أو يظن أن  -صىل اهلل عليه وسلم -انليب

صىل اهلل  -هذا احلديث اذلي يرويه وينقله عن انليب
أنه كذب عليه، حيذره أنه إذا فعل ذلك  -عليه وسلم

 صىل اهلل -فهو بمزنلة من تعمد الكذب ىلع انليب
 .-عليه وسلم

** 

Hadis yang mulia ini melarang kita dari meriwayatkan 

sesuatu dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- padahal 

dia mengetahui atau mengira bahwa hadis yang 

diriwayatkannya tersebut adalah sebuah dusta yang 

mengatasnamakan diri beliau. Hadis ini 

memperingatkan bahwa jika ia melakukan hal tersebut, 

maka posisinya sama seperti orang yang sengaja 

berdusta atas nama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Syarah Syaikh Ibnu 'Uṡaimīn (6/ 187). 



 

 
 



 

 
 

أحاديث العقيدة
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ابغِن أحجاًرا أستنفض بها، وال تأتِن بعظم وال 
  بروثة

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 
bahwa dirinya pernah bersama Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membawakan 

wadah berisi air untuk berwudu dan 
memenuhi keperluan beliau. Ketika dia 
ikut bersama beliau dengan membawa 

wadah berisi air tersebut, beliau bertanya, 
"Siapa ini?" Abu Hurairah menjawab, 

"Saya, Abu Hurairah." Beliau bersabda, 
"Tolong carikan aku batu untuk bersuci, 
dan jangan kamu mengambil tulang dan 

kotoran hewan." Kemudian aku 
mendatangi beliau dengan membawa 

beberapa batu dengan ujung pakaianku. 
Hingga aku meletakkannya di samping 

Rasulullah, setelah itu aku beranjak pergi. 
Ketika beliau selesai dari keperluannya, 

aku pun berjalan bersama beliau. 
Kemudian aku bertanya, "Ada apa dengan 

tulang dan kotoran hewan?" Beliau 
menjawab, "Keduanya adalah makanan jin. 
Aku pernah didatangi oleh utusan bangsa 

jin Naṣībīn dan mereka adalah golongan jin 
yang paling baik. Mereka meminta bekal 
makanan kepadaku. Maka, aku berdoa 

kepada Allah untuk mereka agar tidaklah 
mereka menjumpai tulang dan kotoran 

hewan melainkan mereka 
mendapatkannya sebagai makanan." (HR. 

Bukhari) 

 :احلديث .24
أنَّه اكن حَيِمل مع  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إَداَوة لوَضوئِه وحاَجِته،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
فقال: أنا أبو « َمْن هذا؟»َفبَيْنَما هو يتْبَُعه بها، فقال: 

أحجاًرا أْستَنِْفض بها، وال تأتِِّن ابِْغِّن »هريرة، فقال: 
لها يف طَرف «. بَعْظم وال بَِرْوثَة فأتيتُه بأحجار أمْحِ

ثويب، حىت وضعتُها إىل َجنْبه، ثم انرصفُت حىت إذا 
ْوثَة؟ قال:  هما »فََرغ مشيُْت، فقلُت: ما باُل الَعْظم والرَّ

، وإنه أتاين َوفُْد ِجنِّ نَِصيبني، ونِعْ  َم ِمْن طعام اجِلنِّ
وا  اَد، فَدَعوُْت اهلَل هلم أن ال َيُمرُّ اجلن، فسألوين الزَّ

 .«بَعْظم وال بَرْوثة إالَّ وجدوا عليها طعاًما

** 

24. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa dirinya 

pernah bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- membawakan wadah berisi air untuk berwudu 

dan memenuhi keperluan beliau. Ketika dia ikut 

bersama beliau dengan membawa wadah berisi air 

tersebut, beliau bertanya, "Siapa ini?" Abu Hurairah 

menjawab, "Saya, Abu Hurairah." Beliau bersabda, 

"Tolong carikan aku batu untuk bersuci, dan jangan 

kamu mengambil tulang dan kotoran hewan." 

Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa 

beberapa batu dengan ujung pakaianku. Hingga aku 

meletakkannya di samping Rasulullah, setelah itu aku 

beranjak pergi. Ketika beliau selesai dari keperluannya, 

aku pun berjalan bersama beliau. Kemudian aku 

bertanya, "Ada apa dengan tulang dan kotoran 

hewan?" Beliau menjawab, "Keduanya adalah 

makanan jin. Aku pernah didatangi oleh utusan bangsa 

jin Naṣībīn dan mereka adalah golongan jin yang paling 
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ْحَوالُُهمْ  اتلصنيف:
َ
يَاِطنِي << ِصَفاُت اجِلنِّ َوأ   عقيدة << اإِليَماُن بِاجِلنِّ َوالَشه

 .اِلخاريرواه  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إَداوة : إناء صغري من جدل يتخذ للماء •

 .وَضوء : املاء اذلي يُتوضأ به •

baik. Mereka meminta bekal makanan kepadaku. 

Maka, aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar 

tidaklah mereka menjumpai tulang dan kotoran hewan 

melainkan mereka mendapatkannya sebagai 

makanan." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اكن أبو هريرة يسري مع انليب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-حيمل إناء فيه ماء لوضوئه 

أن يأتيه  -صىل اهلل عليه وسلم-والستنجائه، فأمره 
بأحجار ليستنيج بها، وال يأتيه بعظام وال فضالت 
حيوان، فأتاه أبو هريرة بأحجار محلها يف طرف ثوبه، 

صىل اهلل -انرصف، فلما قىض  ووضعها جبانبه ثم
حاجته سأهل أبو هريرة عن السبب يف  -عليه وسلم

أن ال يستنىج بعظام وال فضالت حيوان؟ فأخربه 
أنهما من طعام اجلن،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

ويه بدلة مشهورة بني الشام -وأن وفَد جن نصيبني 
, وأثىن -صىل اهلل عليه وسلم-قد أتوه  -والعراق

خرًيا، و أنهم  -صىل اهلل عليه وسلم-م انليب عليه
سألوه الطعام، فداع اهلل هلم أن ال يمروا بعظام وال 
فضالت حيوان إالَّ وجدوا عليها طعاًما، وجاء تقييده 
يف صحيح مسلم: )لكم لك عظم ذكر اسم اهلل عليه 
يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلما، ولك بعرة علف 

 .دلوابكم(

** 

Abu Hurairah sedang berada dalam perjalanan 

bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sambil 

membawakan wadah berisi air untuk wudu beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan juga untuk beristinja. 

Lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruhnya 

untuk mencarikan beberapa butir batu untuk beristinja, 

serta agar tidak membawakannya tulang belulang dan 

kotoran hewan. Kemudian Abu Hurairah memberikan 

kepada beliau bebatuan yang dia bawa dengan ujung 

bajunya dan meletakkannya di samping beliau lalu 

pergi. Tatkala Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

selesai menunaikan hajatnya, Abu Hurairah bertanya 

kepada beliau tentang alasan tidak beristinja dengan 

tulang belulang dan kotoran hewan. Lalu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahunya bahwa 

keduanya adalah makanan bagi bangsa Jin. Dan 

bahwa utusan bangsa Jin Naṣībīn -yaitu satu negeri 

terkenal yang berada di antara Syam dan Irak- pernah 

datang kepada beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memuji mereka 

dengan sanjungan kebaikan. Mereka pernah meminta 

kepada beliau makanan, lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- berdoa kepada Allah untuk mereka agar 

tidaklah mereka menjumpai tulang dan kotoran hewan 

melainkan mereka mendapatkannya sebagai 

makanan. Sebagaimana telah disebutkan juga di 

dalam Sahih Muslim, "Makanan halal untuk kalian 

adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan 

menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil, 

akan penuh dengan daging, dan kotoran binatang akan 

menjadi makanan bagi hewan kalian." 
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 .ابغِّن : أطلب يل •

 .أْستَنِْفض : أستنيج •

 .َرْوثة : الفضالت اخلارجة عن احليوان •

 .بني الشام والعراقنَِصيبني : بدلة مشهورة  •

 .الزاد : الطعام •

 .الوفد : يطلق ىلع القوم القادمني •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية االستنجاء سواء باملاء أو باألحجار وحنوها من الطاهرات املنقيات .1

 .أن جواز االستجمار باألحجار يستثىن منه العظام وفضالت احليوان .2

نبه بالعظم ىلع ذلك، ويلحق بها املحرمات كأجزاء احليوان وأوراق  -صىل اهلل عليه وسلم-ه أنه ال جيوز االستنجاء جبميع املطعومات، فإن .3
 .كتب العلم وغري ذلك

 .إعداد األحجار لالستنجاء؛ ئلال حيتاج إىل طلبها بعد قيامه فال يأمن اتللويث .4

 .ما الروث فهو زاد دلوابهماحلكمة يف انليه عن االستنجاء بالعظم والروث، أن العظام طعام إخواننا من اجلن؛ وأ .5

 .اجلن يأكلون ويرشبون لظاهر األحاديث الصحيحة وعمومها .6

 .اجلن منهم مسلمون ومنهم اكفرون، ومن أفضلهم جن نصيبني .7

 املراجع:املصادر و

إرشاد الساري لرشح -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
السابعة، صحيح اِلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: 

-. بريوت –عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب -ه.  1323
 جمد, واألثر احلديث غريب يف انلهاية-. ه 1414 - اثلاثلة: الطبعة, بريوت – صادر دار, األنصاري منظور ابن ىلع بن مكرم بن حممد, العرب لسان
حممود حممد  -م, حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -ثري , انلارش: املكتبة العلمية األ ابن حممد بن املبارك السعادات أبو ادلين

 –الرتاث,  دار انلوادر، دمشق  اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح, عمر بن يلع بن أمحد  ابن امللقن, ت: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق-الطنايح. 
 .م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة, سوريا

   (10563) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Bertakwalah kepada Allah dan"  اتق اهلل، وأمسك عليك زوجك
pertahankanlah terus istrimu"! 

 :احلديث .25
قال: جاء زيُد بُن  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

حارثة يشكو، فجعل انليبُّ صىل اهلل عليه وسلم 
، قال أنس: «اتَِّق اهلَل، وأمِسْك عليك زوَجك»يقول: 

لو اكن رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكتًما شيًئا 
ىلع أزواج انليب لكتم هذه، قال: فاكنت زينُب َتْفخُر 

 ، صىل اهلل عليه وسلم تقول: زوََّجكنَّ أهايلكنَّ
وزوَّجِّن اهلُل تعاىل من فوق سبع سموات، وعن ثابت: 
}وَُتيف يف نفِسك ما اهلُل ُمبِْديِه وَتىش انلاَس{ 

نزلت يف شأن زينَب وزيد بن »[، 37]األحزاب: 
 «.حارثة

** 

25. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Zaid bin Haritsah datang untuk mengadu. Lantas Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Bertakwalah kepada Allah dan pertahankanlah terus 

istrimu!" Anas berkata, "Seandainya Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak menyembunyikan 

sesuatu (dari wahyu -edit), pasti beliau akan 

menyembunyikan hal ini. Ia berkata, "Zainab 

membanggakan diri kepada para istri Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang lain dengan berkata, 

"Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian dan aku 

dinikahkan oleh Allah -Ta'ālā- dari atas tujuh lapis 

langit." Dari Tsabit, "sedang engkau menyembunyikan 

di dalam hatimu apa yang akan ditampakkan oleh 

Allah, dan engkau takut kepada manusia. (QS. Al-

Ahzab: 37), "Ayat ini turun mengenai kasus Zainab dan 

Zaid bin Haritsah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جاء زيد بن حارثة ريض اهلل عنه إىل رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم يشكو زوجه زينب بنت جحش ريض 
اهلل عنها ويستشريه يف طالقها؛ وقد أوىح اهلل تعاىل 

بأنه سوف يزتوج زينب، أوىح اهلل بذلك إىل رسوهل 
إيله قبل أن يطلقها زيد، فلما جاء يشكوها إيله، 

اتق اهلل يا زيد، »ويستشريه يف طالقها، قال هل: 
فعاتبه اهلل تعاىل بقوهل: }َوإِْذ « وأمسك عليك زوجك

ْمِسْك 
َ
ْنَعْمَت َعلَيِْه أ

َ
ُ َعلَيِْه َوأ ْنَعَم اّللَّ

َ
ي أ ِ َتُقوُل لذِلَّ

ُ َعلَ  َ َوَُتْيِف يِف َنْفِسَك َما اّللَّ يَْك َزوَْجَك َواتَِّق اّللَّ
ا َقىَض  ن ََتَْشاُه فَلَمَّ

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ ُمبِْديِه َوََتىَْش انلَّاَس َواّللَّ

نَْها َوَطًرا َزوَّْجنَاَكَها{ اآلية. واذلي اكن صىل اهلل  َزيٌْد مِّ
عليه وسلم خيفيه، هو كراهيته لزواجها؛ خوفاً من 

قال »م انلاس أنه تزوج زوجة ابنه باتلبِّن قوهل: الك
أنس: لو اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكتما 

ر ىلع سبيل الفرض املمتنع « شيئا لكتم هذه أي: لو ُقدِّ
رشاع كتم َشء من الويح، لاكن يف هذه اآلية، ولكنه 
غري واقع بل ممتنع رشاع. وهذه اآلية من أعظم األدلة 

** 

Zaid bin Haritsah -raḍiyallāhu 'anhu- datang kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

mengadukan istrinya, Zainab binti Jahsy -raḍiyallāhu 

'anha- dan berkonsultasi dengan beliau untuk 

menceraikannya. Sementara itu Allah -Ta'ālā- telah 

mewahyukan kepada Rasul-Nya bahwa beliau akan 

menikahi Zainab. Allah menurunkan wahyu tersebut 

kepada beliau sebelum Zaid menceraikannya. Saat 

Zaid datang mengadukan Zainab kepada beliau dan 

berkonsultasi untuk menceraikannya, beliau bersabda 

kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan peganglah 

erat-erat istrimu!" Lantas Allah -Ta'ālā- mencelanya 

dengan firman-Nya, "Dan (ingatlah), ketika engkau 

(Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi 

nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi 

nikmat kepadanya. "Pertahankanlah terus istrimu dan 

bertakwalah kepada Allah!" sedang engkau 

menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan 

dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada 

manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. 

Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap 

istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau 

dengan dia (Zainab)." Yang disembunyikan oleh Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ialah 

keengganan beliau untuk mengawini Zainab karena 
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ِعيَهُة الَعْقِليَهةُ  اتلصنيف: ْ َفاُت الرَشه َفاُت اإِللَِهيَهُة << الِصه   عقيدة << الصِّ

 رواه اِلخاري راوي احلديث:

 أنس بن مالك ريض اهلل عنه اتلخريج:
 صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

ىلع صدق الرسول صىل اهلل عليه وسلم، ملن تأملها 
فاهلل  تعاىل خيرب عما وقع يف نفسه من خشية انلاس، 
فبلَّغه كما قال اهلل تعاىل مع ما تضمنه من لومه، 
خبالف حال الكذاب، فإنه يتجنب لك ما يمكن أن 
يكون فيه عليه غضاضة، ومثل ذلك قوهل تعاىل: 

{ إىل آخر اآليات ونظا ئرها يف القرآن. }َعبََس َوتََوىلَّ
فاكنت زينب تفخر ىلع أزواج انليب صىل اهلل »وقوهل: 

فزينب ريض اهلل عنها تعتد بأن زواجها « عليه وسلم
برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن بأمر اهلل هل 
بذلك، وأنه من أعظم فضائلها، وأنه ال يساويها يف 

زوجكن »ذلك من أزواجه أحد، فاكنت تقول: 
« جِّن اهلل تعاىل من فوق سبع سماواتأهايلكن، وزو

وهذا القدر من احلديث فيه ثبوت علو اهلل تعاىل 
ره دلى املؤمنني، فهو أمر مسلَّم به بني عموم  وتقرُّ
ت فطرته،  املسلمني، بل بني عموم اخللق إال من ُغريِّ
فهو من الصفات املعلومة بالسمع، والعقل، والفطرة، 

وزوجِّن »ىن قوهلا: عند لك من لم تنحرف فطرته. ومع
ا « اهلل أي: أمر رسوهل بأن يزتوجها بقوهل تعاىل: }فَلَمَّ

نَْها َوَطًرا{ وتوىل تعاىل عقد زواجها عليه  .قىََض َزيٌْد مِّ

khawatir terhadap omongan orang-orang bahwa beliau 

telah menikahi istri anak angkatnya. Ucapannya, "Anas 

berkata, "Seandainya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menyembunyikan sebagian (dari wahyu -edit), 

pasti beliau akan menyembunyikan ayat ini." Yakni, 

seandainya diperkirakan dalam bentuk kewajiban yang 

dilarang secara syariat menyembunyikan suatu wahyu, 

tentu ayat ini yang dipilih. Hanya saja itu tidak terjadi, 

bahkan dilarang secara syariat. Ayat ini merupakan 

dalil paling besar bagi orang yang merenungkan 

kejujuran Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Allah 

-Ta'ālā- mengabarkan apa yang telah terjadi dalam 

dirinya berupa kekhawatiran terhadap manusia. Beliau 

menyampaikan berita itu sebagaimana difirmankan 

oleh Alla -Ta'ālā- meskipun mengandung celaan 

kepada beliau. Berbeda dengan keadaan pendusta, ia 

pasti menghindari segala aib yang mungkin 

menimpanya. Kasus ini seperti firman Allah -Ta'ālā-, 

"Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling." 

(QS. Abasa: 1) Sampai akhir ayat. Dan berbagai ayat 

serupa dalam Al-Qur'an. Ucapannya, "Zainab 

membanggakan diri kepada para istri Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Zainab mengklaim bahwa 

perkawinannya dengan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- atas perintah Allah kepada beliau dan itu 

merupakan salah satu keutamaan Zainab dan tidak 

ada seorang pun istri beliau yang menyamainya. 

Zainab berkata, "Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian 

dan aku dinikahkan oleh Allah -Ta'ālā- dari atas tujuh 

lapis langit." Bobot hadits ini menetapkan ketinggian 

Allah -Ta'ālā- dan hak keputusan Allah bagi kaum 

mukminin. Ini adalah hal yang diyakini oleh mayoritas 

kaum muslimin, bahkan di antara mayoritas manusia, 

kecuali orang yang fitrahnya telah tercemar. Ini adalah 

sifat yang dapat diketahui oleh pendengaran, akal dan 

fitrah pada setiap orang yang fitrahnya tidak 

menyimpang. Arti ucapan Zainab, "Dan Aku dinikahkan 

oleh Allah," yakni, Allah memerintahkan Rasul-Nya 

untuk menikahinya berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, 

"Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan 

terhadap istrinya (menceraikannya)" dan Allah -Ta'ālā- 

yang mengurus akad pernikahannya dengan beliau. 
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 :معاين املفردات
 تفخر : تذكر حماسنها، وتعدها، مباهاة بها غريها •

 :فوائد احلديث
ره دلى املؤمنني، فهو أمر مسلَّم به بني عموم املسلمني، بل بني عموم اخللق إال من ُغريت فطرته .1  ثبوت علو اهلل تعاىل وتقرُّ

 رشاع أن يكتم انليب صىل اهلل عليه وسلم شيئا من الويحيمتنع  .2

 تزويج اهلل عز وجل لزينب من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منقبة عظيمة هلا .3

 املراجع:املصادر و

ح كتاب اتلوحيد من ه. رش1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .ه 1405صحيح اِلخاري، لعبد اهلل بن حممد الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 

   (8308) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ََخَْسُكْم، وصوموا شهركم، اتقوا اهلل، وصلَّوا 
َمَراَءُكْم: تدخلوا 

ُ
دُّوا زاكة أموالِكم، وأطيعوا أ

َ
وأ

 جنة ربكم
 

Bertakwalah kalian kepada Allah, 
tunaikanlah kelima shalat kalian, 

kerjakanlah puasa di bulan (Ramadhan) 
kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan 

patuhilah para pemimpin kalian, niscaya 
kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan 

kalian! 

 :احلديث .26
ريض اهلل -عن أيب أمامة ُصَديه بن عجالن اِلاهيل 

 -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل  -عنه
اتقوا اهلل وصلَّوا » خيطب يف حجة الوداع، فقال: 

وا زاكة  دُّ
َ
أمواِلكم، مَخَْسُكْم، وصوموا شهركم، وأ

َمَراَءُكْم تدخلوا جنة ربكم 
ُ
 «.وأطيعوا أ

** 

26. Hadis: 

Dari Abu Umamah Shudayyu bin ‘Ajlân al-Bâhily 

Radhiyallâhu ‘Anhu, ia berkata: “Aku pernah 

mendengarkan Rasulullah Shallallâhu ‘Alaihi wa 

Sallam menyampaikan khutbah di Haji Wadâ’, beliau 

bersabda: "Bertakwalah kalian kepada Allah, 

tunaikanlah kelima shalat kalian, kerjakanlah puasa di 

bulan (Ramadhan) kalian, tunaikanlah zakat harta 

kalian, dan patuhilah para pemimpin kalian, niscaya 

kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian”! 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث من مجلة األحاديث اليت فيها احلث ىلع 
، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، -تعاىل-تقوى اهلل 

عليه الصالة -واكن هذا احلديث يف آخر أيامه 
عندما خطب انلاس يف حجة الوداع خطبة  -والسالم

بليغة وأوصاهم بوصايا كثرية وذكرهم بما هلم وعليهم 
، حيث قال: -تعاىل-ومن مجلة ما جاء فيها تقوى اهلل 

: )يَا -تعاىل-)يا أيها انلاس اتقوا ربكم( وهذه كقوهل 
َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم(، )النساء: من اآلية يُّ

َ
(، فأمر 1أ

ن يتقوا انلاس مجيعا أ -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول 
ربهم اذلي خلقهم، وأمدهم بنعم ال تُعدُّ وال حتىص. 

ريض اهلل -ويف احلديث اآلخر، عن أيب سعيد اخلدري 
-صىل اهلل عليه وسلم-قال: جاء رجل إىل انليب  -عنه

، فقال: يا رسول اهلل أوصِّن: قال )عليك بتقوى اهلل، 
: -صىل اهلل عليه وسلم-فإنها مجاع لك خري..(. وقال 

ما يدخل انلاس اجلنة تقوى اهلل وحسن  )أكرث
اخللق(. وقوهل: )وصلوا مخسكم( أي: صلوا 

ىلع  -عز وجل-الصلوات اخلمس اليت فرضها اهلل 
، فإن أول ما حياسب -صىل اهلل عليه وسلم-رسوهل 

عليه العبد يوم القيامة صالته. وقوهل: )وصوموا 
شهركم( أي: شهر رمضان، وأضيف لألمة ملا يسبغ 

** 

Hadits ini termasuk dalam sejumlah hadits yang 

mengandung motivasi untuk bertakwa kepada Allah 

Ta‘âlâ, dengan mengerjakan perintah-perintahNya dan 

menjauhi larangan-laranganNya. Hadits ini (muncul) di 

hari-hari akhir kehidupan beliau Shallallâhu ‘Alaihi wa 

Sallam pada saat beliau menyampaikan khutbah yang 

sangat dalam di hadapan manusia pada Haji Wada’ 

dan memberikan banyak wasiat kepada mereka, 

mengingatkan mereka apa yang menjadi hak dan 

kewajiban mereka. Diantara hal yang disampaikan di 

dalam khutbah itu adalah (pesan) takwa kepada Allah 

Ta‘âlâ, di mana beliau berkata: “Wahai sekalian 

manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian”. Ini seperti 

firman Allah Ta‘âlâ: “Wahai sekalian manusia, 

bertakwalah kepada Tuhan kalian.” (QS. An-Nisâ‘: 1). 

Maka Rasulullah Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam menyeru 

seluruh manusia agar mereka bertakwa kepada Rabb 

yang menciptakan mereka dan memberikan berbagai 

nikmat yang tak terhingga dan tak terhitung untuk 

mereka. Dalam hadits yang lain: dari Abu Sa‘îd al-

Khudriy Radhiyallâhu ‘Anhu, ia berkata: “Seorang pria 

datang menemui Nabi Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam, ia 

berkata: ‘Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat.’ Beliau 

bersabda: ‘Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, 

karena sesungguhnya ini adalah simpul seluruh 

kebaikan…’.” Rasulullah Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam 

bersabda: “Hal paling banyak yang memasukkan 

manusia ke dalam surga Allah adalah ketakwaan pada 
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  العقيدة < األسماء واألحاكم < اإلسالم اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن اِلاهيل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حجة الوداع : آخر حجة حجها انليب صىل اهلل عليه وسلم •

 .ودع انلاس فيها -صىل اهلل عليه وسلم-الوداع : سميت بذلك: ألنه  •

 .مخسكم : أي: الصلوات اخلمس املفروضة •

 .أي: شهر رمضانشهركم :  •

 .أمراءكم : أويلاء األمور منكم •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-الوصية بتقوى اهلل  .1

فيه من انلعم والرمحة والكرم من عتق الرقاب عليهم 
وجزيل اثلواب.   وقوهل: )وأدوا زاكة أموالكم( أي: 
أعطوها مستحقيها وال تبخلوا بها.  فاشتمل احلديث 
ىلع اثلالثة من أراكن اإلِسالم، ولم يذكر احلج؛ ألن 
هذه األمور تتكرر لك يوم، ولك اعم ويثقل أداؤها، 

ها باألمر واتلوصية .  وقوهل: )أطيعوا أمراءكم( فخصه
أي: اخلليفة والسلطان وغريهما من األمراء، 
والعلماء، إال أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، 
ويف احلديث اآلخر: )أوصيكم بتقوى اهلل والسمع 
والطاعة..( رواه أبو داود والرتمذي، وصححه الشيخ 

 .(1/185) األِلاين يف مشاكة املصابيح

Allah dan akhlak yang baik.” Sabda beliau: 

“…tunaikanlah kelima shalat kalian…” maksudnya: 

kerjakan shalat lima waktu yang telah diwajibkan Allah 

'Azza wa Jalla kepada RasulNya Shallallâhu ‘Alaihi wa 

Sallam, karena hal pertama yang akan dihisab dari 

seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. 

Sabda beliau: “…kerjakanlah puasa di bulan 

(Ramadhan) kalian…” maksudnya: di bulan 

Ramadhan. Bulan ini dinisbatkan kepada umat ini 

karena berbagai nikmat, rahmat dan karunia yang 

dicurahkan di dalamnya, berupa: pembebasan dari 

neraka dan pahala yang berlimpah. Sabda beliau: 

“…tunaikanlah zakat harta kalian…” maksudnya: 

berikanlah kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya dan jangan kalian kikir dengannya! Maka 

hadits ini mencakup 3 rukun Islam…namun beliau tidak 

menyebutkan ibadah haji; karena ketiga hal tersebut 

adalah hal-hal yang berulang setiap hari dan setiap 

tahun, namun berat untuk ditunaikan, karena itu beliau 

mengkhususkan perintah dan wasiat untuknya. Sabda 

beliau: “…dan patuhilah para pemimpin kalian…” 

maksudnya: khalifah, sultan dan para pemimpin 

lainnya. Atau yang dimaksudkan adalah para ulama. 

Atau bisa juga lebih umum dari itu, artinya: semua 

orang yang bertanggung jawab terhadap urusan kalian; 

baik itu seorang sultan, atau para pemimpin lainnya, 

atau para aparatnya, meskipun ia berbuat zhalim dan 

angkuh; hanya saja tetap tidak ada ketaatan terhadap 

makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Khaliq. 

Dalam hadits lain disebutkan: “Aku berwasiat kepada 

kalian untuk bertakwa kepada Allah, serta 

mendengarkan dan patuh (kepada pemimpin)…” (HR. 

Abû Dâwud dan al-Tirmidzy, dan dishahihkan oleh 

Syekh al-Albani dalam Misykât al-Mashâbîh 1/185). 
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 .رةأن الزتام هذه األعمال من تقوى اهلل عز وجل، وأن تقوى اهلل تعاىل طريق اجلنة ورشط دخوهلا واالستقامة يف ادلنيا سبب انلجاة يف اآلخ .2

 .يأمروا بما فيه معصية اهلل عز وجلوجوب طاعة الوالة واحلاكم ورشط طاعتهم أال  .3

 . جواز تسمية احلجة اليت حجها صىل اهلل عليه وسلم حبجة الوادع من غري كراهة .4

 املراجع:املصادر و

الشيخ: ظرين، كنوز رياض الصاحلني، أ. د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل، ال يوجد تاريخ الطبعة.  بهجة انلا
 .سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي

   (3725) الرقم املوحد:
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ِعيَهُة الَعْقِليَهةُ  اتلصنيف: ْ َفاُت الرَشه َفاُت اإِللَِهيَهُة << الِصه   عقيدة << الصِّ

 «املستدرك ىلع الصحيحني»رواه احلاكم يف  راوي احلديث:
 ابن عمر ريض اهلل عنهما اتلخريج:

 للحاكم« املستدرك ىلع الصحيحني» مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
جة تتطاير اعدة عن نار أو جسم حيرتق •  رشار : أجزاء صغرية متوهِّ

 :فوائد احلديث
 دعوة املظلوم مستجابة .1

 تعاىل، فمن أهلب قلب املظلوم ومأله بالقهر وظلمه، فلريتقب نلار اجلزاء يف ادلاريناجلزاء من جنس العمل، كما جرت به سنته  .2

 إثبات العلو هلل تعاىل .3

 املراجع:املصادر و

 رشح اتلنوير. م1990 – ه1411 األوىل،: الطبعة ِلنان، بريوت، –املستدرك ىلع الصحيحني، حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، نرش: دار الكتب العلمية 
د. د: املحقق الصنعاين، األمري الكحالين احلسِّن، حممد بن صالح بن إسماعيل بن ملحمد الصغري، امعاجل د إسحاق حممَّ انلارش: مكتبة  إبراهيم، حممَّ

م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألِلاين، نرش: املكتب اإلساليم. معجم اللغة العربية  2011 - ـه 1432دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل، 
 .م 2008 - ـه 1429املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

   (8309) الرقم املوحد:

اتقوا دعوات املظلوم فإنها تصعد إىل السماء 
  كأنها رشار

"Takutlah terhadap doa orang yang 
teraniaya! Sesungguhnya doa tersebut naik 

ke langit laksana percikan api". 

 :احلديث .27
ُقوا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  اتَّ

« َدَعَواِت املظلوِم؛ فإنَّها تصعد إىل السماء كأنَّها رَشارٌ 
. 

** 

27. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara marfū', 

"Takutlah terhadap doa orang yang teraniaya! 

Sesungguhnya doa tersebut naik ke langit laksana 

percikan api". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اجتنبوا الظلم، وخافوا من دعوة املظلوم؛ فإنها تصعد 
رشار، وشبهها بالرشار يف إىل اهلل يف السماء كأنها 

َسعة صعودها، أو ألنَّها خرجت من قلب يلهب بنار 
نَّها رشارة 

َ
لم، وأنها يف خرقها للُحجب كأ القهر والظُّ

 .يف أثرها

** 

Jauhilah kezaliman dan takutlah terhadap doa orang 

yang teraniaya. Sesungguhnya doa itu naik ke langit 

laksana percikan api. Beliau menyerupakan doa itu 

dengan percikan api dalam kecepatan naiknya atau 

karena doa itu keluar dari hati yang membara terbakar 

api penindasan dan kezaliman. Daya tembusnya ke 

tabir seperti dampak percikan api. 
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  العقيدة < األسماء واألحاكم < الكفر اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بهم كفر : أي: هاتان اخلصلتان كفٌر قائم بانلاس، حيث اكنتا من أعمال الكفار •

 .الطعن يف النسب : أي: الوقوع يف أنساب انلاس بالعيب واتلنقص •

 .رفع الصوت بتعديد شمائل امليت؛ ملا يف ذلك من التسخط ىلع القدروانلياحة ىلع امليت : أي:  •

 :فوائد احلديث
 .حتريم الطعن يف األنساب وتنقصها .1

 .حتريم انلياحة وأنها من خصال الكفر ومن الكبائر .2

 .وجوب الصرب؛ ألنه إذا حرمت انلياحة دل ىلع وجوب ضدها وهو الصرب .3

 .أن من الكفر ما ال ينقل عن امللة .4

 .سالم عن لك ما يؤدي إىل الفرقةنيه اإل .5

 املراجع:املصادر و

ه.  امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد 1435كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة, 
اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية،  ه. اجلديد يف رشح كتاب1422للشيخ صالح الفوزان , دار العاصمة , الطبعة األوىل 

 .م. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت2003- ـه1424الطبعة: اخلامسة، 
   (6361) الرقم املوحد:

اثنتان يف انلاس هما بهم كفر: الطعن يف 
  النسب، وانلياحة لَع امليت

Dua perangai kekufuran dalam diri 
manusia: mencela nasab dan meratapi 

mayat. 

 :احلديث .28
قال، قال: رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اثنتان يف انلاس هما بهم »: -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.كفر: الطعن يف النسب، وانلياحة ىلع امليت

** 

28. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Dua 

perangai kekufuran dalam diri manusia: mencela nasab 

dan meratapi mayat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -خيرب  أنه سيستمر يف انلاس  -َصىلَّ اّللَّ
ال يسلم منهما إال من خصلتان من خصال الكفر، 

. األوىل: عيب األنساب وتنقصها. -تعاىل-سلَّمه اهلل 
اثلانية: رفع الصوت عند املصيبة تسخطاً ىلع القدر. 
وهذا كفر أصغر، وليس من قام به شعبٌة من شعب 
الكفر يكون اكفرا الكفر املخرج من امللة حىت 

 .يقوم به حقيقة الكفر األكرب

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa dalam diri manusia akan terus-

menerus ada dua perangai kekafiran dan tidak ada 

yang akan selamat darinya kecuali orang yang 

diselamatkan oleh Allah. Pertama: mencela dan 

merendahkan nasab orang lain. Kedua: meratap saat 

terjadi musibah karena murka terhadap takdir. Ini 

adalah kekufuran kecil. Dan tidak setiap orang yang 

melakukan salah satu bentuk kekufuran menjadi kafir 

yang mengeluarkan dia dari agama, hingga dia 

melakukan hakikat kekufuran yang besar. 
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احتج آدم وموىس، فقال َل موىس: يا آدم أنت 
أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة، قال َل آدم: يا 
موىس اصطفاك اهلل بكالمه، وخط لك بيده، 
أتلومِن لَع أمر قدره اهلل يلع قبل أن خيلقِن 

 بأربعني سنة؟ فحج آدم موىس، فحج آدم موىس

 

"Adam dan Musa berdebat. Musa berkata 
kepada Adam, "Wahai Adam, engkau ayah 
kami, engkau telah mengecewakan kami 

dan mengeluarkan kami dari surga." Adam 
berkata kepada Musa, "Wahai Musa, Allah 
telah memilihmu dengan kalam-Nya dan 
menetapkan keputusan dengan tangan-

Nya. Apakah engkau menyalahkanku atas 
hal yang telah ditetapkan Allah kepadaku 

empatpuluh tahun sebelum 
menciptakanku?" Adam berhasil 

mengalahkan Musa dengan hujjah. Adam 
berhasil mengalahkan Musa dengan 

hujjah". 

 :احلديث .29
احتجَّ آدُم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

وموىس، فقال هل موىس: يا آدُم أنت أبونا َخيَّبتنا 
وأخرجتَنا من اجلنة، قال هل آدُم: يا موىس اصطفاك 
ره  اهلُل بكالِمه، وخطَّ لك بيِده، أتلوُمِّن ىلع أمٍر َقدَّ
اهلُل يلعَّ قبل أْن خيلَُقِّن بأربعني سنًة؟ فَحجَّ آدُم 

 «.موىس، فَحجَّ آدُم موىس

** 

29. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Adam dan Musa berdebat. Musa berkata kepada 

Adam, "Wahai Adam, engkau ayah kami, engkau telah 

mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari 

surga." Adam berkata kepada Musa, "Wahai Musa, 

Allah telah memilihmu dengan kalam-Nya dan 

menetapkan keputusan dengan tangan-Nya. Apakah 

engkau menyalahkanku atas hal yang telah ditetapkan 

Allah kepadaku empatpuluh tahun sebelum 

menciptakanku?" Adam berhasil mengalahkan Musa 

dengan hujjah. Adam berhasil mengalahkan Musa 

dengan hujjah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عليهما السالم أي: لك واحد « احتجَّ آدم وموىس»
ته أمام اآلخر، وهذا جيوز أن يكون  منهما ذكر ُحجَّ
بعد وفاة موىس، أو أنه يف الرؤيا، فإن رؤيا األنبياء 

هذا جيب فيه التسليم، وال نستطيع ويح، ومثل 
فقال هل موىس: يا آدُم أنت أبونا »الوقوف ىلع حقيقته 

أي: كنت سبب خيبتنا « َخيَّبتنا وأخرجتَنا من اجلنة
وإغوائنا باخلطيئة اليت ترتَّب عليها إخراجك من 

قال هل آدُم: »اجلنة، ثم َتَعرضنا حنن إلغواء الشياطني.  
أي: اختارك اهلل « الِمهيا موىس اصطفاك اهلُل بك

تعاىل بأن أسمعك الكمه، وهذا اذلي اختص به موىس 
من بني الرسل، بأن اهلل تعاىل لكمه بدون واسطة، بل 

أي: كتب « وخطَّ لك بيِده»أسمعه الكمه منه إيله.  
لك اتلوراة بيده، وجيب علينا أن نؤمن بهذا من غري 

** 

"Adam dan Musa Alaihimas salam berdebat. Yakni, 

masing-masing menuturkan argumentasinya di 

hadapan yang lainnya. Mungkin saja ini terjadi setelah 

Musa wafat atau itu terjadi dalam mimpi. 

Sesungguhnya mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam 

hal ini kita diwajibkan untuk menyerahkan diri dan tidak 

bisa mengetahui hakekatnya. "Musa berkata kepada 

Adam, "Wahai Adam, engkau ayah kami, engkau telah 

mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari 

surga." Yakni, engkau adalah sebab kekecewaan kami 

dan tergelincirnya kami dengan kesalahan yang 

menyebabkan engkau dikeluarkan dari surga. 

Selanjutnya kami rentan mendapat godaan setan. 

"Adam berkata kepada Musa, "Wahai Musa, Allah telah 

memilihmu dengan kalam-Nya," yakni, Allah -Ta'ālā- 

telah memilihmu dengan memperdengarkan kalam-

Nya kepadamu. Inilah yang menjadi kekhususan Musa 

dari para Rasul bahwa Allah -Ta'ālā- berbicara 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نْواُع الُمَضافَاِت إىَِل اهللِ  اتلصنيف:
َ
َفاُت اإِللَِهيَهُة << أ   عقيدة << الصِّ

 متفق عليه راوي احلديث:

تكييف وال تعطيل ومن غري حتريف وال تمثيل.  
ره اهلُل يلعَّ قبل أْن خيلَُقِّن » أتلوُمِّن ىلع أمٍر َقدَّ

أي: كيف تلومِّن ىلع أمر كتبه اهلل « بأربعني سنًة؟
يلعَّ يف اللوح املحفوظ ويف صحف اتلوراة وألواحها 

أي: غلبه « فَحجَّ آدُم موىس»قبل خليق بأربعني سنة. 
-باحلجة، وإنما اكن موضع احلجة آلدم ىلع موىس 

أن اهلل سبحانه إذا اكن  -وسالمه عليهما صلوات اهلل
قد علم من آدم أنه سيخرج من اجلنة ويزنل لألرض 
فكيف يمكنه أن يرد علم اهلل فيه، فحجة آدم عليه 
ر عليه أمر ال يمكن  السالم ظهرت؛ ألن ما ُقدِّ
تغيريه وال رده، بل هو قدر قدره العليم القدير، فال 

ليس أمامه إال يمكن دفعه، وال رفعه بعد وقوعه، ف
التسليم، ومع ذلك ال يكون القدر حجة فيما لم 
يقع؛ ألن اإلنسان مأمور بفعل الطاعة، واجتناب 
املعصية، وهو ال يعلم ما هو املقدر عليه حىت يقع، 
فإذا وقع األمر وتعذر دفعه هناك يسلم للقدر، 
ويقول: قدر اهلل وما شاء فعل، ويستغفر من ذنبه 

 أن آدم حج موىس ملا قصد ويتوب إىل ربه. فتبني
موىس لوم آدم ىلع ما اكن سبباً يف مصيبة أبنائه، وأن 
آدم احتج بأن هذه املصيبة سبق بها القدر، وال بد من 
وقوعها، وسواء يف ذلك املصائب اليت حتصل بأفعال 
العباد، أو غريها، فإن ىلع العبد الصرب والتسليم، وال 

 .يسقط بذلك لوم اجلاين وعقابه

kepadanya tanpa perantara, tetapi Dia 

memperdengarkan kalam-Nya kepadanya. "dan 

menetapkan keputusan dengan tangan-Nya." Yakni, 

Dia menulis Taurat untukmu dengan tangan-Nya dan 

kita wajib mempercayai hal ini tanpa 

(mempertanyakan) mekanisme dan penafian juga 

tanpa penyimpangan dan penyerupaan. "Apakah 

engkau menyalahkanku atas hal yang telah ditetapkan 

Allah kepadaku empatpuluh tahun sebelum 

menciptakanku?" Yakni, bagaimana mungkin engkau 

mencelaku terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan 

kepadaku di Lauh Mahfuzh dan di dalam lembaran-

lembaran Taurat dan lauhnya empat puluh tahun 

sebelum Dia menciptakanku." "Adam berhasil 

mengalahkan Musa dengan hujjah." Yakni, 

mengalahkannya dengan argumentasi. Adanya 

kemenangan argumentasi bagi Adam terhadap Musa 

Shalawatullahi Wasalamuhu 'Alaihima, bahwa jika 

Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- sudah mengetahui dari 

Adam bahwa dia akan keluar dari surga dan turun ke 

bumi, bagaimana mungkin Adam menolak ilmu Allah 

dalam hal itu. Dengan demikian, argumentasi Adam 

menang, karena apa yang telah ditetapkan kepadanya 

adalah perkara yang tidak mungkin bisa dirubah dan 

dicegah serta tidak mungkin bisa dihapus setelah 

kejadiannya. Adam hanya bisa pasrah menyerahkan 

diri. Meskipun demikian, takdir ini tidak bisa menjadi 

alasan terhadap sesuatu yang belum terjadi, karena 

manusia itu diperintahkan untuk melakukan ketaatan 

dan menjauhi kemaksiatan, dan dia sendiri tidak 

mengetahui apa yang telah ditakdirkan kepadanya 

sampai takdir itu terjadi. Jika takdir sudah terjadi dan 

tidak bisa mencegahnya, di sanalah dia harus pasrah 

kepada takdir dan mengucapkan, "Allah telah 

menakdirkan dan apa yang dikehendaki-Nya pasti 

berlaku." Dia juga harus memohon ampunan dari dosa-

dosanya dan bertaubat kepada Tuhannya. Dengan 

demikian jelas bahwa Adam berhasil mematahkan 

argumentasi Musa ketika Musa bermaksud 

menyalahkan Adam atas peristiwa yang menjadi sebab 

bencana bagi anak cucunya. Adam berdalih bahwa 

musibah tersebut sudah ditetapkan-Nya dan pasti akan 

terjadi, baik musibah tersebut terjadi karena berbagai 

perbuatan hamba atau lainnya. Kewajiban hamba 

hanyalah bersabar dan berserah diri, tetapi hal itu tidak 

menggugurkan celaan dan hukuman bagi pelaku dosa. 
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 ريض اهلل عنهأبو هريرة  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ته •  احتج : ذكر حجَّ

لك •  اصطفاك : اختارك وفضَّ

 خطَّ : كتب •

 َحجَّ : غلبه باحلجة •

 :فوائد احلديث
 من عمل اخلطايا ولم تأته املغفرة، فإن العلماء جممعون أنه ال جيوز هل أن حيتج بمثل حجة آدم .1

 محد املحسن ىلع إحسانه، ولوم املسئ ىلع إساءته وتعديد ذنوبه عليهاألمة جممعة ىلع جواز  .2

 اجلنة موجودة من قبل آدم، وهذا مذهب أهل احلق .3

 إثبات الالكم هلل تعاىل، وأنه لكَّم موىس .4

 إثبات ايلد هلل تعاىل .5

 كتب اهلل تعاىل اتلوراة ملوىس بيده .6

ر هل بما سبق يف علم اهلل تعاىل، وليس فيه حجة للجربيةهذا احلديث أصل يف إثبات القدر، وأن اهلل قىض أعمال العب .7  اد، فلك أحد يصري ملا قُدِّ

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 مكتبة :نرش إبراهيم، بن ياَس تميم أيب: حتقيق بطال، البن اِلخاري صحيح رشح. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن،  رشح القاري عمدة. م2003 ه،1423 اثلانية: الطبعة السعودية،-الرياض الرشد،
 اثلانية،: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء دار: نرش للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه 1405مد الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، حم بن اهلل لعبد اِلخاري، صحيح من اتلوحيد كتاب رشح. ه1392
   (8317) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْهِل اتَلهوِْحيدِ  اتلصنيف:
َ
نَْواُعُه << َجَزاُء أ

َ
  عقيدة << اتَلهوِْحيُد َوأ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 اهلل عنه.أبو هريرة ريض  اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 احرص ىلع ما ينفعك : احلرص: هو بذل اجلهد، واستفراغ الوُْسع.  واملراد بما ينفع هنا: لك ما ينفع اإلنسان يف أمر دينه ودنياه. •
 .واستعن باهلل : أي: اطلب اإلاعنة يف مجيع أمورك من اهلل ال من غريه •

 .أي: ال ُتَفرِّْط يف طلب ما ينفعك، ُمتَّالِكً ىلع الَقَدر، ومستسلما للَعْجز والَكَسلوال تعجزن :  •

احرِْص لَع ما َيْنَفُعَك، واسَتِعْن باهلل وال 
، وإن أصابك يشٌء فال َتُقْل: لو أنِن  َتْعَجَزنَّ

َفَعلُْت لاكن كذا وكذا، ولكن قل: قََدُر اهلل، 
 َتْفَتُح َعَمَل الشيطانِ « لو»وما شاء َفَعَل، فإن 

 

"Raihlah apa yang bermanfaat bagimu! 
Mohonlah pertolongan Allah dan jangan 

lemah (menyerah)! Jika sesuatu (musibah) 
menimpamu, jangan katakan, "kalau saja 

aku berbuat tentu sudah begini dan 
begini." Tetapi katakan qadarullah (takdir 
Allah) dan apa yang dikehendakiNya pasti 

terjadi. Sesungguhnya ungkapan 'kalau 
saja' (andai) membuka garapan buat 

setan". 

 :احلديث .30
احرِْص ىلع »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

، وإن أصابك  ما َينَْفُعَك، واستَِعْن باهلل وال َتْعَجَزنَّ
َشء فال تُقْل: لو أنِّن فعلت لاكن كذا وكذا، ولكن 

تفتح عمل « لو»شاء فعل، فإن قل: قََدُر اهلل، وما 
 «.الشيطان

** 

30. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Raihlah apa yang bermanfaat bagimu! Mohonlah 

pertolongan Allah dan jangan lemah (menyerah)! Jika 

sesuatu (musibah) menimpamu, jangan katakan, 

"kalau saja aku berbuat tentu sudah begini dan begini." 

Tetapi katakan qadarullah (takdir Allah) dan apa yang 

dikehendakiNya pasti terjadi. Sesungguhnya ungkapan 

'kalau saja' (andai) membuka garapan buat setan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ملا اكن اإلسالم يدعو إىل ُعمران الَكْون وإصالح 
َمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لك مسلم 

َ
املجتمع أ

بالعمل اجلاد واتلحصيل مستعينا ىلع حتقيق ذلك 
باهلل عزوجل، متجنبا للعجز ومواطنه، وأن ال يفتح 

فاته املطلوب؛ ألن ىلع نفسه باب اللَّْوم وانلََّدم إذا 
َخط واجلََزع، وإنما ُيَفوِّض أمره إىل  ذلك جَيُرُّه إىل السَّ
اهلل، وُيَعلِّل َنْفَسه بالقضاء والقدر حىت ال يكون 
ه وُيزَْعِزع إيمانه باهلل  للشيطان عليه سبيٌل، فيَْسَتِفزُّ

 عزوجل وبقضائه وقدره

** 

Tatkala Islam menyeru untuk memakmurkan alam dan 

memperbaiki kondisi masyarakat, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan setiap 

muslim untuk bersungguh-sungguh dalam pekerjaan 

dan perolehan (kasab)nya, sembari meminta tolong 

kepada Allah 'Azza wa Jalla untuk dapat 

mewujudkannya. Menghindari sikap lemah dan 

berbagai kondisinya, untuk tidak membuka pada 

dirinya pintu cela dan penyesalan jika tidak 

mendapatkan apa yang diinginkan, karena hal itu akan 

menyeretnya pada keputusasaan dan frustasi (galau). 

Semestinya menyerahkan urusan kepada Allah, dan 

mengembalikannya kepada qadha' dan qodar agar 

tidak ada jalan bagi setan memprovokasi dan 

mengobrak-abrik keimanannya kepada Allah 'Azza wa 

Jalla dan terhadap qadha' dan qadarnya. 
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 .فإن أصابك َشء : أي: وإن َغلَبَك أمٌر، ولم حَيُْصِل املقصود بعد بَْذِل اجلهد واالستطاعة •

 كناية عن مبهم« كذا»فال تقل لو أين فعلت كذا : أي: فإن هذا القول ال يُِفيُدك شيئا.  •

رَه اهلل ال بد أن يكون، والواجب التسليم للمقدورو •  .لكن قل: قدر اهلل : أي: ألن ما قدَّ

َخط واجلََزع، وهذه من أعمال الشيطان •  .فإن لو تفتح عمل الشيطان : أي: أن لو تدفع قائلها إىل اللَّْوم والسَّ

 :فوائد احلديث
 هاحلث ىلع االجتهاد يف طلب انلفع العاجل واآلجل ببذل أسباب .1
 در عليه إال اهللوجوب االستعانة باهلل يف القيام باألعمال انلافعة، وانليه عن االعتماد ىلع احلَْول والقوة، وحتريم االستعانة بغري اهلل فيما ال يق .2

 انليه عن العجز واَِلطالة وتعطيل األسباب .3

 .إثبات القضاء والقدر، وأنه ال ينايف بذل األسباب والسيع يف طلب اخلريات .4

 وب الصرب عند نزول املصائبوج .5

 .ىلع وجه التسخط عند نزول املصائب، وحتريم االعرتاض ىلع القضاء والقدر هلل تعاىل« لو»انليه عن قول  .6

 اتلحذير من كيد الشيطان .7

 األخذ باألسباب ال ينايف اتلولك .8

 العجز ينايف االستعانة باهلل .9

 اإلسالم حيث ىلع العمل واإلنتاج .10

ر من اهلل تعاىلأن اخلري والرش  .11  ُمَقدَّ

 إثبات املشيئة هلل ىلع وجه يليق جبالهل .12

 إثبات الفعل هلل تعاىل .13

 اإليمان بالقدر دواء القلوب واستقرار انلفوس .14

 املراجع:املصادر و

العاصمة الرياض, للفوزان, دار « , امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد»بريوت  -، حممد فؤاد عبد اِلايق,  دار إحياء الرتاث العريب «صحيح مسلم»
« , فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد» ـه1424للقراعوي, مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، «  اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد» ـه1422الطبعة: األوىل 

, دار ابن اجلوزي، الطبعة: حممد العثيمني« القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد» ـه1377حممد حامد الفيق, مطبعة السنة املحمدية، الطبعة: السابعة، 
 .ه1424صالح  آل الشيخ، دار اتلوحيد الطبعة: األوىل، « اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد» ـه1424اثلانية, حمرم 

   (5929) الرقم املوحد:
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هاتني، فمن لقيت من وراء هذا اذهْب بَِنْعََلَّ 
احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل ُمْستَْيِقًنا بها 

هُ باجلّنة ْ  قلبه، فَبرَشي
 

Bawalah kedua sandalku ini! Siapa saja 
yang engkau temui dari balik kebun ini, 
yang mana ia bersaksi bahwa tidak ada 

tuhan yang berhak disembah kecuali Allah 
dengan yakin sepenuh hati, maka 
gembirakanlah ia dengan surga! 

 :احلديث .31
قال: كنَّا قعودا حول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ومعنا أبو بكر  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
-يف َنَفٍر، فقام رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-وعمر 

ْظُهِرنَا فأبطأ علينا، من بني  -صىل اهلل عليه وسلم
َ
أ

ْن ُيْقتََطَع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول 
َ
وََخِشينَا أ

صىل اهلل عليه -من فزع، فخرجت أبتيغ رسول اهلل 
حىت أتيت حائطا لألنصار ِلِّن انلجار،  -وسلم

فُدرُْت به هل أجد هل بابا؟ فلم أجْد! فإذا َربِيٌع يدخل 
ع: اجلدول والربي -يف جوف حائط من برئ خارجه 

صىل -فَاْحتََفْرُت، فدخلت ىلع رسول اهلل  -الصغري 
فقلت: نعم، يا « أبو هريرة؟»فقال:  -اهلل عليه وسلم

ْظُهِرنَا « ما شأنك؟»رسول اهلل، قال: 
َ
قلت: كنت بني أ

ْن ُتْقتََطَع دوننا، 
َ
فقمت فأبطأت علينا، فََخِشيَنا أ

ئط، فَفِزْعنَا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا احلا
فَاْحَتَفْرُت كما حَيْتَِفُر اثلعلب، وهؤالء انلاس ورايئ. 

اذهْب »وأعطاين نعليِه، فقال: « يا أبا هريرة»فقال: 
بِنَْعيَلَّ هاتني، فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد 

ُه باجلنهة...  ْ « أن ال هلإ إال اهلل ُمْستَيِْقًنا بها قلبه، فَبرَشِّ
 وذكر احلديث بطوهل.

** 

31. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 

"Kami pernah duduk di sekeliling Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Bersama kami ada Abu 

Bakar dan Umar Radhiyallahu 'Anhuma dan 

sekelompok sahabat yang lain. Lalu Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan beranjak pergi 

meninggalkan kami hingga terlambat kembali kepada 

kami, sampai-sampai kami khawatir kalau ada sesuatu 

yang menimpa beliau. Kami takut lantas kami pun 

berdiri. Aku adalah orang yang pertama kali 

terperanjat, lalu aku keluar untuk mencari Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai aku mendatangi 

salah satu kebun milik kaum Anshar dari Bani An-

Najjar. Aku mengelilingi kebun itu, apakah ada 

pintunya? Namun, aku tidak menemukannya. Ternyata 

ada sungai kecil - selokan - yang masuk ke lubang 

kebun dari sumur yang ada di luarnya - Ar-Rabi' adalah 

parit kecil - aku menggalinya lalu menghampiri 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Beliau 

bersabda, "Abu Hurairah?" Aku menjawab, "Ya, wahai 

Rasulullah." Beliau bertanya, " Ada apa denganmu?" 

Aku menjawab, "Engkau berada di hadapan kami, 

kemudian engkau pergi meninggalkan kami lalu lama 

tidak kembali, maka kami khawatir engkau ditimpa 

sesuatu, kami pun terperanjat. Aku adalah orang yang 

pertama kali terperanjat. Oleh karena itulah aku 

mendatangi kebun ini lalu menggali (lubang masuk) 

seperti yang dilakukan musang, dan orang-orang pun 

berada di belakangku." Beliau bersabda, "Wahai Abu 

Hurairah," sambil beliau memberikan kedua sandalnya, 

"Bawalah kedua sandalku ini! Siapa saja yang engkau 

temui dari balik kebun ini, yang mana ia bersaksi bahwa 

tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah 

dengan yakin sepenuh hati, maka gembirakanlah ia 

dengan surga!" Abu Hurairah pun lantas menceritakan 

hadits ini selengkapnya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نفر : الرجال من اثلالثة إىل التسعة •

جالًسا يف أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
صىل -يف نفٍر منهم، ومعه أبو بكر وعمر، فقام انليب 

ثم أبطأ عليهم، فخشوا أن يكون  -اهلل عليه وسلم
أحد من انلاس اقتطعه دونهم أي أصابه برضر؛ ألن 

مطلوب من جهة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
املنافقني، ومن جهة غريهم من أعداء ادلين، فقام 

فزعني، فاكن أول من  -ريض اهلل عنهم-الصحابة 
حىت أىت حائًطا ِلِّن  -ريض اهلل عنه-فزع أبو هريرة 

انلجار، فجعل يطوف به لعله جيد بابًا مفتوًحا فلم 
جلدار يدخل منها جيد، ولكنه وجد فتحة صغرية يف ا

صىل اهلل -املاء، فضم جسمه حىت دخل فوجد انليب 
، فقال هل: "أبو هريرة؟" قال: نعم. فأعطاه -عليه وسلم

أمارًة وعالمًة أنه  -عليه الصالة والسالم-نعليه 
صادق، وقال هل: "اذهب بنعيل هاتني، فمن لقيت من 
 وراء هذا احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل مستيقنًا به

قلبه، فبرشه باجلنة" ألن اذلي يقول هذه اللكمة 
مستيقنا بها قلبه البد أن يقوم بأوامر اهلل، وجيتنب 
نوايه اهلل؛ ألن معناها: ال معبود حبق إال اهلل، وإذا 
اكن هذا معىن هذه اللكمة العظيمة فإنه البد أن يعبد 

وحده ال رشيك هل؛ أما من قاهلا  -عز وجل-اهلل 
 .ن بها قلبه فإنها ال تنفعهبلسانه ولم يوق

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam duduk 

di tengah-tengah para sahabatnya bersama 

sekelompok mereka. Beliau bersama Abu Bakar dan 

Umar. Lantas Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam berdiri meninggalkan mereka lalu terlambat 

kembali kepada mereka sehingga mereka khawatir ada 

seseorang yang telah menculik beliau tanpa 

sepengetahuan mereka, karena Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang dicari oleh pihak 

kaum munafik dan pihak lainnya dari musuh-musuh 

agama. Lantas para sahabat Radhiyallahu 'Anhum 

berdiri dalam keadaan terperanjat. Orang yang 

pertama kali terperanjat adalah Abu Hurairah 

Radhiyallahu 'Anhu sampai ia mendatangi sebuah 

kebun milik Bani An-Najjar. Ia mengelilingi kebun itu 

dengan harapan menemukan sebuah pintu terbuka. 

Ternyata ia tidak menemukannya. Hanya saja ia 

menemukan sebuah lubang kecil di dinding di mana air 

masuk darinya. Ia pun merapatkan tubuhnya hingga 

berhasil masuk lalu mendapatkan Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda 

kepadanya, "Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, 

"Ya." Lantas beliau memberikan kedua sandalnya 

kepada Abu Hurairah sebagai tanda dan ciri bahwa ia 

benar. Beliau bersabda kepadanya, "Bawalah kedua 

sandalku ini! Siapa saja yang engkau temui dari balik 

kebun ini, yang mana ia bersaksi bahwa tidak ada 

tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dengan 

yakin sepenuh hati, maka gembirakanlah ia dengan 

surga!" Sebab, orang yang mengucapkan kalimat 

tersebut dengan yakin sepenuh hati, pasti ia akan 

melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi 

segala larangan-Nya. Sebab, orang itu mengucapkan, 

"Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah." Jika 

itu adalah makna dari kalimat yang agung ini, maka 

pastinya orang itu menyembah Allah 'Azza wa Jalla 

Yang Esa tidak ada sekutu bagi-Nya. Sedangkan orang 

yang mengucapkannya dengan lisannya tanpa 

meyakininya dengan hatinya, maka kalimat itu tidak 

ada manfaat baginya." 
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 .من بني أظهرنا : أي: من بيننا •

 .ُيْقتََطع : يؤخذ ويصيبه رضر •

 .فزعنا : خفنا وهببنا نبحث عنه •

 .أبتيغ : أطلب •

 .حائًطا : بستانًا •

 .ربيع : انلهر الصغري، وهو اجلدول •

ُخوُل  •  .فاحتفرت : فاحتفزت: تََضاَمْمُت وتََصاَغْرُت َحىتَّ أْمَكنَِِّن ادلُّ

 .مستيقنًا : معتقًدا اعتقاًدا جازًما •

 .ال هلإ إال اهلل : ال معبود حق إال اهلل •

 :فوائد احلديث
 .وحرصهم ىلع سالمته من لك مكروه -لمصىل اهلل عليه وس-لرسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-شدة حب الصحابة  .1

 .اإليمان الصحيح يدخل اجلنة إما ابتداء بمغفرة اهلل، وإما بعد دخول انلار .2

 .مرشوعية البشارة باخلرب السار .3

 املراجع:املصادر و

م. 2007 - ـه1428: األوىل، الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
م. رشح رياض الصاحلني، البن 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة باحثني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

 ـه1430ار، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، ه. كنوز رياض الصاحلني، إرشاف محد العم1426عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط2009 -

 .بريوت -نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (10094) الرقم املوحد:
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 العقيدة < اإليمان بالرسل < نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ارفع رأسك : أي: من السجود •

 .وقل يسمع : السامع هو اهلل، و "يسمع": جواب األمر جمزوم، أي قولك مسموع •

 .وسل تعط : أي: سل ما بدا لك تعط إياه •

 .اهلل عليه وسلم يف اخلالئق أن يقىض بينهمواشفع تشفع : وحينئذ يشفع انليب صىل  •

 :فوائد احلديث
 . إثبات الشفاعة العظىم واملقام املحمود .1

 . األنبياء سائر ىلع –اهلل عليه وسلم  صىل –فضل نبينا حممد  .2

 إثبات صفة الالكم هلل .3

 املراجع:املصادر و

صحيح اِلخاري، املحقق: حممد  -2ه. 1424القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم،  -1
 -3ه. 1422زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد اِلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (3393) الرقم املوحد:

ع   ارفع رأسك وقل يُسمع، وسل تُعط، واشفع تُشفَّ
Angkat kepalamu dan katakan, pasti 

engkau didengar; mintalah, pasti engkau 
diberi; dan mohonlah syafaat, pasti engkau 

diberi syafaat. 

 :احلديث .32
مرفواعً: أخرب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

: "أنه يأيت فيسجد لربه -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
وحيمده ]ال يبدأ بالشفاعة أوال[، ثم يقال هل: "ارفع 

ع".  رأسك وقل يُسمع، وَسْل تُعط، واشفع تُشفَّ

** 

32. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': 

"Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

bahwa beliau datang (pada hari kiamat) lalu bersujud 

kepada Rabbnya dan memuji-Nya (beliau tidak 

memulainya pertama kali dengan syafaat). Lantas 

dikatakan kepadanya: "Angkat kepalamu dan katakan, 

pasti engkau didengar; mintalah, pasti engkau diberi; 

dan mohonlah syafaat, pasti syafaat engkau 

diperkenankan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 القيامة يوم  - وسلم عليه اهلل صىل–يأيت رسول اهلل 
 الشفاعة يف هل اهلل يأذن ثم ويدعو، هلل، فيسجد
 أي تشفع، واشفع تعط سل: ربه هل ويقول العظىم،

 .مقبولة وشفاعتك مقبول سؤالك

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang pada 

hari kiamat lalu bersujud kepada Allah dan berdoa. 

Kemudian Allah memberi izin beliau tentang syafaat 

agung seraya berfirman kepadanya, "Mintalah, pasti 

engkau diberi; dan mintalah syafaat, niscaya 

syafaatmu diperkenankan." Yakni, permohonanmu 

dikabulkan dan syafaatmu diterima. 
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اْشَفُعوا تُؤَجُروا، ويقيض اهلل لَع لساِن نبيه ما 
  أحب

Berilah syafa’at, niscaya kalian akan diberi 
pahala. Dan Allah pasti akan menetapkan 

melalui lisan NabiNya apa yang 
dicintaiNya. 

 :احلديث .33
-اكن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

إذا أتاه طالب حاجة أقبل ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم
اْشَفُعوا تُؤَجُروا، وَيْقيِض اهلل ىلع »ُجلسائِه، فقال: 

 «.ما شاء»ويف رواية: «. لساِن  نَِبيِّه ما أحب

** 

33. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy‘ari Radhiyallahu ‘Anhu, ia 

berkata: “Dahulu Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam jika 

didatangi oleh seorang yang berhajat, beliau 

menghadap kepada para sahabatnya lalu berkata: 

‘Berilah syafa’at, niscaya kalian akan diberi pahala. 

Dan Allah pasti akan menetapkan melalui lisan 

NabiNya apa yang dicintaiNya.” Dalam riwayat lain: 

“…apa yang dikehendakiNya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث متضمن ألصل كبري وفائدة عظيمة، 
وهو أنه ينبيغ للعبد أن يسىع يف أمور اخلري، سواء 
أثمرت مقاصدها ونتاجئها أو حصل بعضها، أو لم يتم 
منها َشء. وذلك اكلشفاعة ألصحاب احلاجات عند 

حاجاتهم بهم ، فإن امللوك والكرباء، ومن تعلقت 
كثرياً من انلاس يمتنع من السيع فيها إذا لم يعلم 
قبول شفاعته. فيفوهت ىلع نفسه خرياً كثرياً من اهلل، 
ومعروفاً عند أخيه املسلم. فلهذا أمر انليب صىله اهلل 
عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب احلاجة 

هل: بالشفاعة هلم عنده يلتعجلوا األجر عند اهلل، لقو
)اشفعوا تؤجروا( فإن الشفاعة احلسنة حمبوبة هلل، 
ومرضية هل، قال تعاىل: )من يَْشَفْع َشَفاَعًة َحَسنًَة 

نَْها( ]النساء: ُ نَِصيٌب مِّ [ , ومع تعجله 85يَُكن هلَّ
لألجر احلارض، فإنه أيضاً يتعجل اإلحسان وفعل 
املعروف مع أخيه، ويكون هل بذلك عنده يد. وأيضاً، 

شفاعته تكون سبباً تلحصيل مراده من فلعل 
املشفوع هل أو ِلعضه. فالسيع يف أمور اخلري واملعروف 
اليت حيتمل أن حتصل أو ال حتصل خري اعجل، 
وتعويد للنفوس ىلع اإلاعنة ىلع اخلري، وتمهيد للقيام 
بالشفااعت اليت يتحقق أو يُظن قبوهلا.   قوهل: 

أي ما أراد مما "ويقيض اهلل ىلع لسان نبيه ما شاء"، 
سبق يف علمه من وقوع األمر وحصوهل أو عدمه، 

** 

Hadits ini mengandung sebuah prinsip dan faidah yang 

besar serta agung, yaitu bahwa sepatutnya seorang 

hamba berusaha melakukan perkara-perkara 

kebaikan; entah itu akan membuahkan hasil 

sepenuhnya, atau hanya membuahkan sebagiannya, 

atau bahkan tidak membuahkan sama sekali. 

Contohnya seperti memberikan syafaat kepada orang-

orang yang membutuhkannya di hadapan para 

penguasa dan pembesar, serta pihak-pihak yang hajat 

mereka berkaitan dengan pihak tersebut; karena 

banyak orang yang menolak mengupayakan hal itu jika 

ia belum tahu apakah syafaatnya diterima atau tidak. 

Akibatnya, ia telah melewatkan dirinya dari kebaikan 

yang berlimpah dari Allah, serta kebajikan pada 

saudara muslimnya. Karena itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam memerintahkan para sahabatnya untuk 

membantu orang-orang yang butuh dengan 

memberikan syafaat kepada mereka di sisi beliau, agar 

mereka segera mendapatkan pahala di sisi Allah, 

berdasarkan sabda beliau: “Berilah syafaat, niscaya 

kalian akan diberi pahala.” Karena syafaat yang baik 

dicintai dan diridhai oleh Allah. Allah Ta‘âlâ berfirman: 

“Barang siapa yang memberi syafa’at yang baik, 

niscaya akan ada bagian untuknya dari (syafa’at) itu.” 

(QS. An-Nisâ’: 85). Di samping segera mendapatkan 

pahala di masa sekarang, ia juga berarti 

menyegerakan kebaikan dan kebajikan untuk 

saudaranya, dan dengan begitu ia memiliki satu 

sumbangsih/jasa padanya. Juga, bisa jadi syafaatnya 

itu dapat menjadi jalan saudaranya mendapatkan apa 

yang diinginkannya atau sebagiannya, dari pihak yang 

disyafaati. Maka mengupayakan perkara-perkara 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

80 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  فقه األخالق < األخالق احلميدةالفضائل واآلداب < 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الشفاعة : اتلوسط لقضاء حوائج انلاس •

 .يقيض اهلل : القضاء احلكم واألداء •

 :فوائد احلديث
 . يف الشفاعة ملا فيها من األجر سواء أقضيت احلاجة أم ال الرتغيب .1

 .ال شفاعة يف حدود اهلل تعاىل ، إذا وصل أمرها إىل احلاكم .2

 .رمحة انليب ـ صىله اهلل عليه وسلم ـ يف حصول اخلري ألمته بكل طريق .3

 .حصول األجر للشافع ، سواء قُضيت حاجة املشفوع أو لم تقض .4

 .-تعاىل-ال يقع إال ما أراد اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

 -سليم بن عيد اهلاليل  - ـهبهجة انلاظرين  1430الطبعة األوىل:  -دار كنوز اشبيليا -محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار  -كنوز رياض الصاحلني 
 -مؤسسة الرسالة ، بريوت  -أمني لطيف  مصطىف سعيد اخلن، مصطىف اِلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد -دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني 

انلارش: دار  -حممد بن صالح بن حممد العثيمني  -م. رشح رياض الصاحلني 1987 ـه 1407الطبعة الرابعة عرش  -م  1977 ـه 1397الطبعة األوىل : 
انلارش:  -د. ماهر بن ياسني الفحل  -رياض الصاحلني دار الكتاب العريب. -حممد بن عالن  -ه. ديلل الفاحلني  1426الطبعة:  -الوطن للنرش، الرياض 

دار  -حممد بن إسماعيل اِلخاري   -م. صحيح اِلخاري  2007 - ـه 1428الطبعة: األوىل،  -بريوت  -دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
انلارش:  -املحقق: حممد فؤاد عبد اِلايق  -القشريي انليسابوري مسلم بن احلجاج أبو احلسن  - ـهصحيح مسلم 1422الطبعة : األوىل،  -طوق انلجاة 

املؤلف: أبو عبد اهلل، عبد الرمحن بن نارص بن  -بريوت. بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار  -دار إحياء الرتاث العريب 
 - ـه1422ل ادلريِّن دار النرش: مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل عبد اهلل بن نارص بن محد آل سعدي املحقق: عبد الكريم بن رسيم ا

 .م2002
   (3563) الرقم املوحد:

فاملطلوب: الشفاعة. واثلواب مرتب عليها، سواء 
 .حصل املشفوع به أو قام مانع من حصوهل

kebaikan dan kebajikan yang mungkin terpenuhi dan 

mungkin pula tidak terpenuhi adalah suatu kebaikan 

yang disegerakan, serta upaya pembiasaan diri untuk 

menolong dalam kebaikan, serta membuka jalan untuk 

memberikan syafaat dalam hal-hal yang dipastikan 

atau diduga akan diterima. Sabda beliau: “Dan Allah 

pasti akan menetapkan melalui lisan NabiNya apa yang 

dikehendakiNya” maksudnya: apa yang 

dikehendakiNya dari ilmuNya yang terdahulu tentang 

terjadi atau tidaknya sesuatu. Jadi yang diminta adalah 

memberikan syafaat, dan pahala akan dibalaskan 

untuknya; baik syafaat yang diberikan terpenuhi atau 

terhalangi hingga tak terwujud. 
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  اعدد ستًّا بني يدي الساعة

Hitunglah enam perkara menjelang hari 
kiamat, yakni: kematianku, pembebasan 
Bait al-Maqdis (Masjidil Aqsa), kematian 

masal yang menimpa kalian seperti 
penyakit scrapie pada domba, 

melimpahnya harta hingga seseorang 
diberi 100 dinar namun masih murka, 

kemudian terjadinya fitnah yang tidak satu 
rumah pun milik bangsa Arab kecuali 

dimasukinya, kemudian perjanjian damai 
antara kalian dan Bani Aṣfar (Romawi) 

 :احلديث .34
، قال: أتيُت انليب -ريض اهلل عنه-عن عوف بن مالك 

يف غزوة تبوك وهو يف ُقبَّة من  -صىل اهلل عليه وسلم-
َدم، فقال: 

َ
الساعة: مويت، ثم فتح اعُدد ستًّا بني يدي »أ

بيت املقدس، ثم ُموتاٌن يأخذ فيكم كُقَعاص الغنم، 
ثم استفاضة املال حىت يُعطى الرجل مائة دينار فيظل 
ساخطا، ثم فتنة ال يبَق بيٌت من العرب إال دخلته، 
ثم ُهْدنة تكون بينكم وبني بِّن األصفر، فيغدرون 

رش فيأتونكم حتت ثمانني اغية، حتت لك اغية اثنا ع
 .«ألفا

** 

34. Hadis: 

Dari 'Auf bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku 

mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pada waktu perang Tabuk saat beliau berada di dalam 

kubah kulit (kemah). Beliau bersabda, "Hitunglah enam 

perkara menjelang hari kiamat; yakni kematianku, 

pembebasan Bait al-Maqdis (masjidil Aqsa), kematian 

masal yang menimpa kalian seperti penyakit scrapie 

pada domba, melimpahnya harta hingga seseorang 

diberi 100 dinar namun masih murka, kemudian 

terjadinya fitnah yang tidak menyisakan satu rumah 

pun milik bangsa Arab kecuali dimasukinya, kemudian 

perjanjian damai antara kalian dan Bani Aṣfar 

(Romawi), lalu mereka mengkhianati kalian. Mereka 

datang membawa 80 panji, setiap panji membawahi 

12000 tentara." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل تعاىل عليه -جاء عوف بن مالك إىل انليب 
يف غزوة تبوك، وهو يف خيمة من جدل مدبوغ،  -وسلم

: احسب -صىل اهلل تعاىل عليه وسلم-فقال هل انليب 
ست عالمات من العالمات الواقعة قبل قيام 

فتح بيت املقدس، وهذا وقع يف الساعة: مويت، ثم 
، ثم وباء ينترش فيكم؛ -ريض اهلل عنه-عهد عمر 

فيموت كثري منكم برسعة، كما ينترش الوباء يف 
عطي الرجل 

ُ
الغنم فتموت، ثم كرثة املال حىت إنه إذا أ

مائة دينار يغضب؛ ألنه مبلغ قليل يف نظره، وقيل: إن 
تعاىل  ريض اهلل-هذه الكرثة ظهرت يف خالفة عثمان 

عند الفتوح، ثم تقع فتنة عظيمة ال يبَق بيت  -عنه
من بيوت العرب إال دخلته، قيل: يه مقتل عثمان 
وما بعده من الفنت املرتتبة عليها، ثم صلح يكون 

** 

'Auf bin Malik datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pada waktu perang Tabuk saat beliau berada 

di dalam tenda dari kulit yang disamak. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda kepadanya, "Hitunglah 

enam tanda dari tanda-tanda yang terjadi sebelum hari 

kiamat, yakni: kematianku, kemudian pembebasan Bait 

al-Maqdis (masjidil Aqsa). Dan ini telah terjadi di masa 

Umar -raḍiyallāhu 'anhu-. Kemudian wabah yang 

tersebar di tengah-tengah kalian sehingga banyak dari 

kalian yang meninggal dengan cepat sebagaimana 

merajalelanya wabah pada kawanan domba yang 

mengakibatkan kematian. Selanjutnya harta yang 

melimpah hingga apabila seseorang diberi uang 100 

dinar ia masih marah, karena itu jumlah yang sedikit 

dalam pandangannya. Dikatakan pula, harta yang 

melimpah ini telah muncul di masa kekhilafahan 

Usman -raḍiyallāhu 'anhu- saat terjadi banyak 

kemenangan. Kemudian, terjadi satu fitnah besar yang 
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  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -عنهريض اهلل -عوف بن مالك األشجيع  اتلخريج:

 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َدم : بناء مدور من اجلدل املدبوغ •

َ
 .ُقبَّة من أ

 .ُمْوتان : املوت الكثري الوقوع •

 .ُقَعاص الغنم : هو مرض يصيب الغنم؛ فيسيل من أنوفها َشء فتموت فجأة •

 .استفاضة : كرثة •

 .ساخًطا : غضبان •

 .ُهْدنة : صلح •

 .الرومبنو األصفر :  •

 .اغية : راية •

 :فوائد احلديث
 .وحرصه ىلع تعليم أصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-حسن بيان انليب  .1

ل القول فيها -صىل اهلل عليه وسلم-من طرائق اتلعليم اإلمجال ثم اتلفصيل، حيث بدأ انليب  .2  .ببيان عددها ثم فصه

 .هذا احلديث من عالمات انلبوة؛ لوقوع ما وقع منها من العالمات .3

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. ه. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن، انلارش: 1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 

م. رشح صحيح اِلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم 2002ه، 1422مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، ِلنان، الطبعة: األوىل 
 .م2003ه، 1423ياَس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة: اثلانية 

   (11214) الرقم املوحد:

بني املسلمني وبني الروم، فينقضون الصلح ويغدرون 
باملسلمني، فيأتون لقتال املسلمني يف ثمانني راية 

لك راية اثنا عرش ألف مقاتل، ويه الَعلَم، حتت 
 .مجلتهم تسعمائة ألف وستون ألًفا

tak tersisa satu pun rumah bangsa Arab kecuali 

dimasukinya. Dikatakan, fitnah ini adalah terbunuhnya 

Usman dan finah-fitnah yang berturut-turut terjadi 

setelahnya. Selanjutnya, perdamaian yang terjadi 

antara kaum Muslimin dan Romawi, namun mereka 

melanggar perjanjian dan menghianati kaum Muslimin. 

Mereka datang memerangi kaum Muslimin dengan 

membawa 80 panji, yakni bendera. Setiap satu 

bendera membawahi 12000 tentara. Jadi total jumlah 

mereka adalah 960000 tentara. 
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اعلم أبَا مسعود أن اهلل أقَْدُر عليك مِْنك لَع 
رضب مملواك بعده أبًدا

َ
  هذا الُغالم، فقلت: ال أ

Ketahuilah wahai Abu Mas’ud, 
sesungguhnya Allah lebih kuasa 

menghukummu daripada dirimu 
menghukum budak lelaki ini.” Lalu aku 

berkata, “Aku tidak akan memukul seorang 
budak pun setelah ini selamanya". 

 :احلديث .35
قال: كنت  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود اَِلْدري 

وْط، فسمعت صوتا من َخليِف:  أرضب ُغالما يل بالسَّ
وت من الَغَضب، « اعلم أبَا مسعود» فلم أْفَهم الصَّ

ا َدنَا ِمِّنِّ إذا هو رسول اهلل   -صىل اهلل عليه وسلم-فلمَّ
اعلم أبَا مسعود أن اهلل أقَْدُر عليك »فإذا هو يقول: 

رضب مملواك بعده «. ِمنْك ىلع هذا الُغالم
َ
فقلت: ال أ

وط من يَدي من َهيْ  بَِته.  أبًدا.  ويف رواية: فسقط السَّ
ويف رواية: فقلت: يا رسول اهلل، هو ُحرٌّ لوجه اهلل 

أَما لو لم تفعل، لَلََفَحتَْك انلَّار، أو »تعاىل، فقال: 
تَْك انلَّار  «.لََمسَّ

** 

35. Hadis: 

Dari Abu Mas’ud Al-Badri -raḍiyallāhu ‘anhu- ia 

berkata, “Aku pernah memukul budak lelakiku dengan 

cambuk, lalu aku mendengar suara dari belakangku, 

“Ketahuilah, wahai Abu Mas’ud.” Aku tidak memahami 

suara itu karena larut dalam emosi. Tatkala orang itu 

mendekat, ternyata ia adalah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lalu beliau bersabda, “Ketahuilah 

wahai Abu Mas’ud, sesungguhnya Allah lebih kuasa 

menghukummu daripada dirimu menghukum budak 

lelaki ini.” Lalu aku berkata, “Aku tidak akan memukul 

seorang budak pun setelah ini selamanya.” Dalam 

riwayat lain: “Lalu cambuk itu terjatuh dari tanganku 

karena segan terhadap kewibawaan beliau.” Dan 

dalam riwayat lain: Maka aku berkata, "Wahai 

Rasulullah, dia merdeka (bebas) demi mengharap 

wajah Allah -Ta’ālā-.” Maka beliau bersabda, “Adapun 

jika engkau tidak melakukan hal itu, niscaya engkau 

dilahap api neraka atau niscaya api neraka akan 

memanggangmu”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يرَضب غالمه  -ريض اهلل عنه-اكن أبو مسعود 
وط، فسمع صوتا يَزجره عن خلفه، فلم ُيَمزيِّ  بالسَّ
صوت القائل، فلما اقرتب منه علم أنه صوت رسول 

، فإذا هو يذكره بقدرة اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
اعلم أبَا مسعود أن اهلل أقَْدُر عليك »عز وجل بقوهل: 

صىل -فلما سمع الكم انليب «. ِمنْك ىلع هذا الُغالم
وحتذيره من اتلعدي ىلع الضعيف،  -اهلل عليه وسلم

وط من يده هيبة لرسول اهلل  صىل اهلل -سقط السَّ
أن  -صىل اهلل عليه وسلم-والزتم  للنيب ، -عليه وسلم

ال يَتعدى ىلع مملوك بعد هذا أبدا. وبعد أن سمع ما 
من زجر  -صىل اهلل عليه و سلم-سمعه من انليب 

إال أن أعتقه  -ريض اهلل عنه-وحتذير، ما اكن منه 

** 

Dahulu Abu Mas’ud -raḍiyallāhu ‘anhu- pernah 

memukul budaknya dengan cambuk, lalu ia mendengar 

suara yang menegurnya dari belakang, namun dia 

tidak dapat mengenali suara orang yang berkata 

tersebut. Tatkala orang yang menegurnya itu mendekat 

kepadanya, ia pun mengetahui bahwa itu adalah suara 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lalu beliau 

mengingatkannya dengan kekuasaan Allah -‘Azzā wa 

Jallā- dengan sabdanya, “Ketahuilah wahai Abu 

Mas’ud, sesungguhnya Allah lebih kuasa 

menghukummu daripada dirimu menghukum budak 

lelaki ini.” Tatkala ia mendengar sabda Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan peringatan kerasnya dari 

menyakiti orang yang lemah, cambuk itu pun terjatuh 

dari tangannya karena segan terhadap Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan ia berjanji kepada Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk tidak menyakiti 

seorang budak pun setelah itu selamanya. Setelah dia 

mendengarkandari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .رواه مسلم بالروايات املذكورة احلديث:راوي 

  -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو اِلدري األنصاري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا َدنَا : أي اقرتب •  .فلمَّ

وط : ما يرُضب به من جدل •  .السَّ

 .َهيْبَِته : خمَافته •

 .حِبَرِّها ووَهِجهاللََفَحتَْك انلَّار : أصابتك  •

 :فوائد احلديث
 .الرفق باخلدم واملمايلك إذا لم يذنبوا، أما إذا أذنبوا فقد رَخص الرشع بتأديبهم بَِقِدر إثمهم .1

 .يف نفوس أصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-هيبة انليب  .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-انقياد الصحابة والزتامهم بإرشاداته وتوجيهاته  .3

 .ارة لرضبهِعتق اململوك كف .4

 .أن الصحابة غري معصومني من األخطاء .5

 .-صىل اهلل عليه وسلم-بيان رمحة انليب  .6

 .أن تعذيب اململوك ُمستوجب للنار .7

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
نلارش: دار ابن اجلوزي ، ه.  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، ا1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م.         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش: دار إحياء الرتاث 1997 -ه 1418سنة النرش:  
ه.   مرقاة 1428حل ، الطبعة: األوىل، ياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفر. بريوت –العريب 

ه. رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن 1422املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
 .ه1426صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

   (8887) الرقم املوحد:

: لو لم -صىل اهلل عليه وسلم-كفارة عن رضب، فقال 
 .لسوء فعلتكتعتقه ألصابتك انلار يوم القيامة 

teguran dan peringatan, maka tidak ada pilihan baginya 

-raḍiyallāhu ‘anhu- kecuali membebaskan budaknya 

sebagai penebus pukulannya. Lantas Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, Seandainya engkau tidak 

membebaskannya niscaya api neraka akan 

melahapmu pada hari kiamat karena buruknya 

perbuatanmu. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بِالُكتُِب << اإِليَماُن بِالُقْرآنِ عقيدة << اإِليَماُن  اتلصنيف:

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جندب بن عبد اهلل  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اْئتَلَفت : اجتمعت •

 .فإذا اختلفتم : تنازعتم يف فهم معاتيه •

 .الرشفقوموا : تفرقوا ئلال يتمادى بكم االختالف إىل  •

 :فوائد احلديث
تشابه, األمر بالقيام عند االختالف يف القرآن حممول عند العلماء ىلع اختالف ال جيوز, ئلال يتمادى االختالف إىل الرش, أو هو حممول ىلع امل .1

 .فإذا عرض املتشابه اذلي يوجب االختالف، فالواجب اإلعراض عن اخلوض فيه

 . ادليناحلث ىلع األلفة واتلحذير من الفرقة يف .2

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري، -بريوت.  -حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا 
  اختلفتم فقوموا عنه

Dari Jundub bin Abdillah, dari Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Bacalah Alquran selama hati 
kalian terhimpun kepadanya! Jika kalian 

berselisih maka tinggalkanlah!" (HR. 
Bukhari). 

 :احلديث .36
عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن جندب بن عبد اهلل 

اقرؤوا القرآَن ما »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.اْئتَلَفت قلوُبكم، فإذا اختلْفتُم فقوموا عنه

** 

36. Hadis: 

Dari Jundub bin Abdillah, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, beliau bersabda, "Bacalah Alquran selama hati 

kalian terhimpun kepadanya! Jika kalian berselisih 

maka tinggalkanlah"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: اقرؤوا القرآن ما دامت قلوبكم 
جمتمعة عليه، فإذا اختلفتم يف فهم معانيه فتفرقوا 
عنه؛ ئلال يتمادى بكم االختالف إىل الرش, وحيتمل 
أن يكون املعىن: تمسكوا باملحكم منه، فإذا عرض 
املتشابه اذلي هو موجب لالختالف فأعرضوا عن 

راد: األمر اخلوض فيه، كما حيتمل أن يكون امل
بالقراءة ما دامت القلوب مقبلة، فإذا سئمت وملت 
تركت إىل وقت النشاط واإلقبال، كما وقع مع األمر 

 .بنظري ذلك يف الصالة. واالحتمال األول أقرب

** 

Makna hadis: Bacalah Alquran selagi hati kalian 

terhimpun padanya. Jika kalian berselisih dalam 

memahami maknanya maka berpencarlah agar 

perselisihan itu tidak terus menimbulkan keburukan. 

Mungkin juga maknanya: Berpeganglah kalian kepada 

ayat-ayatnya yang muḥkam (jelas)! Jika menemukan 

ayat-ayat mutasyābih yang menyebabkan perselisihan 

maka berpalinglah dari mendalaminya! Sebagaimana 

mungkin juga maksudnya adalah perintah membaca 

Alquran selama hati masih memperhatikannya, jika hati 

sudah bosan dan jemu maka harus ditinggalkan 

sampai kembalinya waktu semangat dan sifat tekun. 

Hal ini juga terjadi dalam perintah serupa mengenai 

salat. Akan tetapi pendapat pertama di atas, lebih 

mendekati (kebenaran). 
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املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، -ه.  1323امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 
طال، حتقيق: أيب تميم ياَس بن إبراهيم، نرش: رشح صحيح اِلخاري البن ب-ه. 1392بريوت، الطبعة: اثلانية،  -للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

اتلوشيح رشح اجلامع الصحيح, عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل ادلين السيويط, -م. 2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -مكتبة الرشد، الرياض
 .م 1998 - ـه 1419الرياض, الطبعة: األوىل،  -املحقق: رضوان جامع رضوان, مكتبة الرشد 

   (10852) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < زيادة اإليمان ونقصانه اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اإليمان : املراد مجيع أمور ادلين من اعتقاد القلب، وقول اللسان، وفعل اجلوارح •

 .بِْضع : من ثالثة إىل تسعة •

 .شعبة : قطعة •

 .أفضلها : أعالها وأكرثها أجرا •

 .أيرسهاأدناها :  •

 .إماطة األذى : تنحيته وإبعاده •

 .األذى : هو لك ما يؤذي املارِّين •

 .احلياء : حالة نفسية تعرتي اإلنسان عند فعل ما خيجل منه •

 :فوائد احلديث
 .اإليمان مراتب بعضها فوق بعض يف األهمية .1

 .اإليمان عند أهل السنة قول وعمل .2

 .اإليمان دافع وضابط للعمل الصالح .3

  اإليماُن بِْضٌع وََسْبُعوَن أو بِْضٌع وِسُتوَن ُشْعَبة

Iman terdiri dari tujuhpuluhan atau 
enampuluhan cabang: cabang paling utama 
adalah ucapan tidak ada tuhan yang berhak 

disembah selain Allah, dan cabang paling 
rendah adalah menyingkirkan gangguan 

dari jalan. Rasa malu juga salah satu 
cabang dari iman. 

 :احلديث .37
صىل -، أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
وََسبُْعوَن أو بِْضٌع  اإليماُن بِْضعٌ »قال:  -اهلل عليه وسلم

ْدنَاَها 
َ
فَْضلَُها قَْوُل: ال هلإ إال اهلل، َوأ

َ
وِستُوَن ُشْعبًَة: فَأ

ِريِق، َواحلَيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اإِليَمانِ  َذى َعِن الطَّ
َ
 «.إَِماَطُة األ

** 

37. Hadis: 

"Iman terdiri dari tujuhpuluh sembilan atau enampuluh 

sembilan cabang: cabang paling utama adalah ucapan 

tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, 

dan cabang paling rendah adalah menyingkirkan 

gangguan dari jalan. Rasa malu juga salah satu cabang 

dari iman". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اإليمان ليس خصلة واحدة، أو شعبة واحدة، ولكنه 
شعب كثرية، بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، 
ولكن أفضلها لكمة واحدة: ويه ال هلإ إال اهلل، 
وأيرسها إزالة لك ما يؤذي املارين، من حجر، أو 
شوك، أو غري ذلك من الطريق، واحلياء شعبة من 

 .اإليمان

** 

Iman bukan hanya satu perangai atau satu cabang, 

tetapi ia memiliki banyak cabang, yaitu tujuhpuluhan 

atau enampuluhan cabang. Hanya saja, cabang paling 

utama adalah satu kalimat, yaitu tidak ada tuhan yang 

berhak disembah selain Allah, dan cabang yang paling 

mudah adalah menghilangkan segala hal yang 

mengganggu orang yang lewat, berupa batu, duri atau 

hal lainnya dari jalan. Malu juga merupakan satu 

cabang dari iman. 
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 .زأ وذللك فهو يزيد وينقصاإليمان يتج .4

 .اإليمان أمر مكتسب .5

 .فضيلة احلياء واحلث ىلع اتلخلق به .6

 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار -م. 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، -
-م. 2002 - ـه1423تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، -ه. 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. 
 .بريوت –العريب صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث -ه. 1422ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (6468) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < شعب اإليمان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اإليمان : يطلق ىلع مجيع أمور ادلين من اعتقاد القلب، وقول اللسان، وفعل اجلوارح •

 .بضع : من ثالثة إىل تسعة •

 .أفضلها : أعالها وأكرثها أجرا •

 .أدناها : أيرسها •

 .: تنحية وإبعادإماطة  •

 .األذى : هو لك ما يؤذي املارين •

 .احلياء : خلق يدعو لرتك القبيح وفعل اجلميل •

 :فوائد احلديث
 .اإليمان مراتب بعضها فوق بعض يف األهمية .1

اإليماُن بِْضٌع وََسْبُعوَن أو بِْضٌع وِسُتوَن ُشْعَبًة: 
ْدنَاَها إَِماَطُة 

َ
ْفَضلَُها قَْوُل: ال هلإ إال اهلل، وَأ

َ
فَأ

َذى َعِن 
َ
ِريِق، َواحَلَياُء ُشْعَبٌة مَِن اإِليَمانِ األ  الطَّ

 

Iman itu memiliki tujuh puluhan lebih atau 
enam puluhan lebih cabang; cabang yang 

paling utama ialah ucapan Lā ilāha illallāh 
(tiada Ilah yang berhak disembahselain 
Allah), dan cabang yang paling rendah 

ialah menyingkirkan duri dari jalan, dan 
malu adalah salah satu cabang dari iman. 

 :احلديث .38
اإليماُن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فَْضلَُها قَْوُل: ال 
َ
بِْضٌع وََسبُْعوَن أو بِْضٌع وِستُهوَن ُشْعبًَة: فَأ

َذى 
َ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
ِريِق، َواحلَيَاُء هلإ إال اهلل، َوأ َعِن الطَّ

 «.ُشْعبٌَة ِمَن اإِليَمانِ 

** 

38. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Iman itu memiliki tujuh puluhan lebih 

atau enam puluhan lebih cabang; cabang yang paling 

utama ialah ucapan Lā ilāha illallāh (tiada Ilah yang 

berhak disembahselain Allah), dan cabang yang paling 

rendah ialah menyingkirkan duri dari jalan, dan malu 

adalah salah satu cabang dari iman". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اإليمان ليس خصلة واحدة، أو شعبة واحدة، ولكنه 
شعب كثرية، بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، 
ولكن أفضها لكمة واحدة: ويه ال هلإ إال اهلل، 
وأيرسها إزالة لك ما يؤذي املارين، من حجر، أو 
شوك، أو غري ذلك من الطريق، واحلياء شعبة من 

السنة اإليمان، فاألعمال من اإليمان عند أهل 
واجلماعة، وهو احلق اذلي دلت عليه األدلة الرشعية 

 .وهذه منها

** 

Iman itu bukan hanya satu perangai atau satu cabang, 

tetapi memiliki banyak cabang; tujuhpuluh lebih atau 

enampuluh lebih. Tetapi cabang yang paling utama 

ialah satu, yaitu (ucapan): Lā ilāha illallāh (tiada Ilah 

yang berhak disembahselain Allah), dan cabang yang 

paling ringan ialah menghilangkan segala sesuatu 

yang mengganggu pejalan kaki berupa batu, duri atau 

lainnya dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang 

dari iman. 
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 .اإليمان عند أهل السنة قول وعمل .2

 .اإليمان دافع للعمل الصالح .3

 .اإليمان يتجزأ وذللك فهو يزيد وينقص .4

 .اإليمان أمر مكتسب .5

 .فضيلة احلياء واحلث ىلع اتلخلق به .6

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422صحيح اِلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
رشح رياض الصاحلني،  -ه. 1417الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار اعلم 

نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني، تأيلف مصطىف سعيد اخلن، مصطىف اِلغا،  -ه. 1426للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
بهجة انلاظرين رشح رياض  -ه. 1407نان، الطبعة الرابعة عرش، ميح ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ِل

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، املؤلف: حممد يلع بن حممد بن  -ه. 1418الصاحلني، لسليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 
تطريز رياض  -م. 2004 - ـه1425نرش واتلوزيع، بريوت، ِلنان، الطبعة: الرابعة، عالن الصدييق، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة للطباعة وال

 .ه1423الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 
   (3276) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  اإليمان يمان واحلكمة يمانية

Iman itu berada di Yaman dan hikmah 
(bersama penduduk) Yaman. Aku 

mendapati Rabb kalian memberikan jalan 
keluar (dari kesempitan dan 

permasalahan) dari arah Yaman. 
Ketahuilah, sesungguhnya kekufuran, 
kefasikan dan kerasnya hati itu berada 

pada orang-orang yang berlomba-lomba 
memperbanyak harta yaitu orang-orang 

kasar dan sombong. 

 :احلديث .39
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اإليماُن يماٍن واحِلكمُة »: -صىل اهلل عليه وسلم
اَل إنَّ 

َ
جد َنَفَس الرمحن من قِبَل ايلمن, أ

َ
يماِنيَة، وأ

ادين  الكفَر والفسوَق وقسوَة القلب يف الَفدَّ
 «.أصحاب الَمِعز والَوَبر

** 

39. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, secara marfū', 

“Iman itu berada di Yaman dan hikmah (bersama 

penduduk) Yaman. Aku mendapati Rabb kalian 

memberikan jalan keluar (dari kesempitan dan 

permasalahan) dari arah Yaman. Ketahuilah, 

sesungguhnya kekufuran, kefasikan dan kerasnya hati 

itu berada pada orang-orang yang berlomba-lomba 

memperbanyak harta yaitu orang-orang kasar dan 

sombong". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اختلف يف « اإليمان يمان واحلكمة يمانية»قوهل: 
املراد به، فقيل: معناه نسبة اإليمان إىل مكة ألن مبدأ 
ايلمن منها، ومكة يمانية بالنسبة إىل املدينة. وقيل: 

اإليمان إىل مكة واملدينة، وهما يمانيتان املراد نسبة 
بالنسبة للشام، بناء ىلع أن هذه املقالة صدرت من 

وهو حينئذ بتبوك.  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
وقيل: املراد بذلك األنصار ألن أصلهم من ايلمن، 
ونُسب اإليمان إيلهم ألنهم اكنوا األصل يف نرص انليب 

نع من إجراء الالكم ، وال ما-صىل اهلل عليه وسلم-
ىلع ظاهره، وأن املراد تفضيل أهل ايلمن ىلع غريهم 
من أهل املرشق، والسبب يف ذلك إذاعنهم إىل اإليمان 
من غري كبري مشقة ىلع املسلمني خبالف أهل 
املرشق وغريهم، ومن اتصف بيشء وقوي قيامه به 
نُسب إيله إشعارا بكمال حاهل فيه، وال يلزم من 

مان عن غريهم، ثم املراد بذلك املوجود ذلك نيف اإلي
منهم حينئذ ال لك أهل ايلمن يف لك زمان؛ فإن اللفظ 
ال يقتضيه، واملراد باحلكمة العلم املشتمل ىلع 

ِجُد َنَفَس الرمحن من قِبَل »املعرفة باهلل.  وقوهل: 
َ
وأ

** 

Sabda beliau: (اإليمان يمان والحكمة يمانية) terdapat 

perbedaan pendapat tentang maksudnya. Pendapat 

pertama mengatakan bahwa: Maknanya adalah 

penisbahan iman ke Makkah, karena permulaan 

Yaman dimulai dari Makkah, dan Makkah itu adalah 

Yaman bagi Madinah. Pendapat kedua mengatakan 

bahwa: yang dimaksud adalah penisbatan iman ke 

Makkah dan Madinah, karena keduanya adalah Yaman 

bagi negeri Syam, hal ini jika sabda ini diucapkan Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika beliau sedang 

berada di Tabuk. Pendapat ketiga mengatakan bahwa: 

yang dimaksud adalah kaum Ansar, karena mereka 

berasal dari Yaman. Dan iman dinisbahkan kepada 

mereka karena mereka adalah orang-orang yang 

pertama memberikan pertolongan kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dan tidak ada yang 

menghalangi untuk memaknai perkataan tersebut 

sesuai dengan lahirnya bahwa yang dimaksud adalah 

keutamaan penduduk Yaman dibanding penduduk 

masyriq (Timur). Hal itu disebabkan karena ketundukan 

mereka terhadap keimanan tanpa menyulitkan kaum 

Muslimin. Berbeda dengan penduduk Timur dan yang 

lainnya. Barang siapa memiliki karakteristik tertentu 

yang kuat, maka dia dinisbahkan kepada karakter itu, 

untuk menunjukkan kesempurnaan mereka dalam hal 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .رواه أمحد والطرباين راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .مسند الشاميني للطرباين مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نفس الرمحن : تنفيسه وتفرجيه باملؤمنني •

 .قسوة : شدة •

اد بدالني، وهو من الفديد، وهو الصوت الشديد •  .الفدادين : مجع فدَّ

 .الَوَبر : صوف اإلبل •

 :فوائد احلديث
 .تفضيل األنصار وأهل ايلمن .1

 .تفرجيه ىلع املؤمنني« نَفس الرمحن»هذا احلديث ليس من أحاديث الصفات واملقصود بـ  .2

 .الغالب ىلع أهل الغىن وأصحاب اإلبل واملواَش الكثرية قسوة القلب .3

 املراجع:املصادر و

 –ة مسند الشاميني، لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم الشايم الطرباين، املحقق: محدي بن عبداملجيد السليف، انلارش: مؤسسة الرسال
: طبعةال الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. م1984 – 1405 األوىل،: الطبعة بريوت،
مال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني جل الصحيحني، حديث من املشلك كشف. م2001 - ـه1421 األوىل،

 اثلانية،: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء دار: نرش للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج. الرياض –اِلواب، انلارش: دار الوطن 
 صحيح رشح اِلاري فتح. بريوت –ن حممد بن يلع الفيويم، انلارش: املكتبة العلمية ب ألمحد الكبري، الرشح غريب يف املنري املصباح. ه1392

 السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة. ه1379 بريوت،-املعرفة دار: نرش اخلطيب، ادلين حمب: حتقيق العسقالين، حجر البن اِلخاري،
 .م1992 ـه/ 1412ململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، ا - الرياض املعارف، دار: نرش لألِلاين، األمة، يف

   (10414) الرقم املوحد:

معناه: كنت يف شدة وكرب وغم من أهل مكة، « ايلمن
يعِّن: أنه جيد الفرج من ففرج اهلل عِّن باألنصار. 

قبل األنصار، وهم من ايلمن. وىلع هذا فليس هذا 
اَل إنَّ الكفَر »احلديث من أحاديث الصفات. وقوهل: 

َ
أ

ادين أصحاِب الَمِعز  والفسوَق وقسوَة القلب يف الَفدَّ
أي: أن الكفر والفسوق وغلظ القلب « والَوَبر

تعلو وقسوته يف املكرثين من اإلبل واألموال اذلين 
أصواتهم يف حروثهم ومواشيهم، وهم أهل جفاء وكرب، 
ولكن ذكر املعز هنا خمالف ملا يف الصحيحني من 
أن هذه صفة أهل اإلبل واخليل، وأن السكينة يف أهل 
الغنم، وهذا يشمل الشياه واملعز، وما يف الصحيحني 

 .أصح

tersebut. Namun hal ini tidak berarti meniadakan 

keimanan dari selain mereka. Kemudian yang 

dimaksud adalah mereka (penduduk Yaman) yang 

hidup pada saat itu dan bukan seluruh penduduk 

Yaman pada setiap zaman; karena lafal hadis tidak 

menunjukkan hal tersebut. Dan yang dimaksud dengan 

hikmah adalah pengetahuan yang mencakup 

ma'rifatullah (mengenal Allah). Sabda beliau: ( أجد نفس و

 maknanya adalah bahwa aku dalam (الرحمن من قبل اليمن

kesulitan, penderitaan dan kesedihan dari (berdakwah) 

kepada penduduk Makkah, lalu Allah melapangkanku 

dengan bantuan kaum Ansar, maksudnya adalah 

bahwa beliau mendapatkan solusi dari kalangan Ansar 

yang berasal dari Yaman. Dengan demikian maka 

hadis ini bukanlah termasuk hadis-hadis tentang sifat-

sifat Allah. Dan sabda beliau: ( أال إن الكفر والفسوق وقسوة القلب

 maknanya adalah bahwa (في الفّدادين أصحاب المعز والوبر

kekufuran, kefasikan dan kerasnya hati itu berada pada 

orang-orang yang memperbanyak unta dan harta 

benda di mana suara-suara mereka lantang di antara 

hewan-hewan ternaknya. Mereka adalah orang-orang 

yang kasar dan sombong. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:
  الصالة < رشوط الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < 

 .رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجه وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الَمْقرَبة : ما يُدفن فيه املوىَت  •

ام : أصله موضع االغتسال باملاء احلَار،  •  .ثم قيل ملوضع االغتسال بأي ماء اكناحلَمَّ

 :فوائد احلديث
 .جواز الصالة يف مجيع بقاع األرض إال ما يستثىن .1

ة حيث رَخصَّ هلا بالصالة يف لك بُقعة من بقاع األرض -تعاىل-فضل اهلل  .2 مَّ
ُ
 .ىلع هذه األ

ته الصالة يف أي بقعة من بقاع األرض، وقال وتفضيله ىلع سائر األنبياء، أن أباح اهلل هل و -صىل اهلل عليه وسلم-ترشيف انليب  .3 صىل اهلل -ألمَّ
( وَذَكر منها: )وجعلت يل األرض مسجدا(-عليه وسلم لت ىلع األنبياء بستٍّ  .: )فُضِّ

 .قبور، وال جتلسوا عليها(قال: )ال تصلُّوا إىل ال -صىل اهلل عليه وسلم-انلَّيه عن الصالة يف الَمْقربة اليت يه َمْدفَن الَموىت؛ ويف مسلم أنَّ انلَّيب  .4

الة عند .5 اتلماثيل، والصور،  يستفاد من انلَّيه عن الصالة يف املقربة، انلَّيُه عن لكِّ ماكٍن فيه أشياء خيىش أنَّ تعظيَمَها يؤدِّي إىل عبادتها اكلصَّ
 .والَكنَائس

رائع؛ ألن انليب  .6 كنىه عن الصالة  -صىل اهلل عليه وسلم-العمل بقاعدة َسدِّ اذلَّ ا ذلريعة الرشِّ  .يف املقربة سدَّ

 .أن لك ما دخل يف اسم الَمْقرَبة فإنه ال جتوز الصالة فيه، ولو اكنت الُقبور بعيدة عن الُمصيل أو خلف َظهره .7

إن الصالة فيها ممنوعة، ظاهر احلديث: أنه ال فرق بني أن يكون يف املْقرَبة ثالثة قُبور أو قربان أو قَرب واحد، ما دام يُطلق عليها اسم املْقرَبة، ف .8
ت الَمْقرَبة، ولم يُدفن فيه أحد فال بأس من الصالة فيها؛ ألنه ال يصدق عليها أنها مْقرَبة ِعدَّ

ُ
 .أما إذا أ

ام، وهو املوضُع اذلي ُيْغتََسُل فيه باملاء احلَميم، والكنيف واملرحاض من باب أوىل؛ ألنه أخبث، حىت .9 الة يف احلَمَّ قُدر أن   لوانلَّيه عن الصَّ
 .املرحاض كبري وجانب منه طاهر؛ ألن هذه األماكن َمأوى للشيطان

 Bumi itu semuanya adalah masjid, selain  واحلماماألرض لكها مسجد إال املقَبة 
kuburan dan kamar mandi. 

 :احلديث .40
مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

ام»  «.األرض لُكُّها مسجد إال الَمْقرَبة واحلَمَّ

** 

40. Hadis: 

Dari Abu Sa'id Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Bumi itu semuanya adalah masjid, selain 

kuburan dan kamar mandi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

األرض لكها موضع للصالة؛ إال املاكن اذلي يدفن فيه 
املوىت، وتشمل لك ما حيوطه سور املقربة، واملوضُع 

ي ُيْغتََسل فيه باملاء احلَِميم من أجل االستشفاء.  اذلَّ
اَلةُ يف مأوى الشيطان -رمحه اهلل-وقال انلووي  : "الصَّ

مكروٌه باالتفاق، وذلك مثل مواضع اخلمر، واحلَانَِة، 
ومواضِع الُمُكوس، وحنوها من املعايص الفاحشة، 
والكنائس، واِِليََع، واحلُُشوش، وحنو ذلك". واحلشوش 

 .أماكن قضاء احلاجة

** 

Bumi itu semuanya adalah tempat salat, kecuali tempat 

dikuburkannya orang-orang yang meninggal. Ini 

meliputi semua area yang dikelilingi pagar kuburan. 

Dan tempat untuk pemandian air panas sebagai terapi 

penyembuhan. An-Nawawi -rahimahullāh- 

mengatakan, "salat di tempat setan hukumnya makruh 

menurut konsensus ulama. Hal ini seperti tempat-

tempat minum khamar, kedai/remang-remang, tempat 

pemungutan cukai, dan tempat-tempat maksiat besar 

lainnya, serta gereja, synagog, Al-Husyusy dan tempat 

semisalnya." Al-Husyusy adalah tempat buang hajat. 
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م مَن األفالم اخلليعة، .10 ا شابهه من مواطن الشياطني؛ كمجالس اللهو املحرَّ ام انلَّيْهُ عمَّ واألاغين املاجنة،  يستفاد من انلَّيْه عن الصالة يف احلَمَّ
مة، وجمالس املجون، وحنو ذلك  .، فلكُّها مواطن شياطني، تتزنَّه عنها طاعة اهلل وعبادتهواأللعاب املحرَّ

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد اِلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة 
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب  م.1975ه، 1395مصطىف اِلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

م. سنن أيب داود، 2001ه، 1421األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
احلميد، املكتبة العرصية،صيدا، بريوت. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد  سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد

اراين، دار القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس اِلايب احلليب. سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادل
م.. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األِلاين، نرش: املكتب اإلساليم، 2000ه،1412ية، الطبعة: األوىل املغِّن للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعود

مة، الطبعة: اخلاِمَسة 1985بريوت، الطبعة: اثلاثلة  م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكره
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل  م. تسهيل2003ه، 1423

م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2006ه، 1427السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إَساء بنت عرفة، املكتبة 1432ه، 1428

 .ه1427اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
   (10645) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  < األخالق احلميدة الفضائل واآلداب < فقه األخالق

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 :فوائد احلديث

 .ينايف لك منهما الرمحةالرمحة مقيدة باتباع الكتاب والسنة فإقامة احلدود واالنتقام حلرمة اهلل ال  .1

 .اهلل يف السماء اعٍل ىلع مجيع خلقه .2

 .-تعاىل-إثبات صفة الرمحة هلل  .3

الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا أهل األرض 
  يرمحكم من يف السماء

Para penyayang disayangi oleh Yang Maha 
Pengasih. Sayangilah penghuni bumi, 

niscaya yang di langit menyayangi kalian. 

 :احلديث .41
يبلغ به  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

امحون يرمَحُهُم »: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  الرَّ
 «.الرمحُن، ارمحوا أهَل األرِض، يرمحْكم َمن يف السماءِ 

** 

41. Hadis: 

Dari Abdullah bin Amru -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', "Para penyayang disayangi oleh Yang Maha 

Pengasih. Sayangilah penghuni bumi, niscaya yang di 

langit menyayangi kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اذلين يرمحون من يف األرض من آديم « الرامحون»
يرمحهم »وحيوان حمرتم بشفقة وإحسان ومواساة 

أن حيسن من الرمحة ويه مفهومة، ومن ذلك « الرمحن
إيلهم ويتفضل عليهم واجلزاء من جنس العمل 

أىت بصيغة العموم ليشمل « ارمحوا من يف األرض»
مجيع أصناف اخللق فريحم الرب والفاجر والوحوش 

أي: يرمحكم اهلل « يرمحكم من يف السماء»والطري 
تعاىل اذلي يف السماء، وال جيوز تأويله بأن املراد من 

؛ فإن علو اهلل ىلع خلقه يف السماء ملكه وغري ذلك
ثابت يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة، وليس املراد 

أن السماء حتويه وأنه داخل « اهلل يف السماء»بقونلا: 
أي: « ىلع»بمعىن « يف»فيها، تعاىل اهلل عن ذلك، بل 

 .فوق السماء اعٍل ىلع مجيع خلقه

** 

"Ar-Rāḥimūn" adalah orang-orang yang menyayangi 

siapa saja yang ada di muka bumi dari manusia dan 

hewan terhormat dengan kasih sayang, kebajikan, dan 

simpati. "Niscaya Yang Maha Pengasih 

menyayanginya," dari kata rahmat yang sudah 

dipahami, di antaranya dengan berbuat baik kepada 

mereka dan mengutamakan mereka. Dan balasan itu 

sesuai dengan jenis amal. "Sayangilah siapa yang ada 

di bumi", kata ini menggunakan bentuk umum agar 

mencakup semua jenis makhluk sehingga dia 

menyayangi orang baik, orang jahat, binatang liar dan 

burung. "Niscaya yang dilangit menyayangi kalian", 

yakni, Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. 

Tidak boleh ditakwilkan bahwa yang dimaksud dengan 

yang ada di langit adalah malaikat-Nya dan selainnya. 

Sebab, kemahatinggian Allah atas makhluk-Nya 

ditetapkan dalam Alquran dan sunah serta ijma' umat 

(kaum Muslimin). Ucapan kita, "Allah di langit" tidak 

bermakna bahwa langit meliputi-Nya dan Dia berada di 

dalamnya. Maha Tinggi Allah dari itu, tetapi "Fi (di 

dalam)" artinya " 'Alā (di atas)", maksudnya di atas 

langit dalam posisi tinggi dari seluruh makhluk-Nya. 
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 املراجع:املصادر و

 اِلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: نرش الرتمذي، سنن. بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
 مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، – احلليب

م. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، انلارش: دار الكتب 2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة،
 واتلوزيع، للنرش املعارف مكتبة: انلارش األِلاين، ادلين نارص حممد تأيلف وفوائدها، فقهها من وَشء الصحيحة األحاديث سلسلة. بريوت –العلمية 
املحقق : عمر بن حممود أبو عمر دار -حافظ احلكيم -: األوىل، ملكتبة املعارف. معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول الطبعة الرياض،

ايم اجل يلع بن أمان حممد واتلزنيه اإلثبات ضوء يف انلبوية والسنة الكتاب يف اإلهلية الصفات - م 1990 - ـه 1410 ، األوىل:  الطبعة- ادلمام –ابن القيم 
 .ه1408املجلس العليم باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -

   (8289) املوحد:الرقم 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < الوالء والرباء < أحاكم الوالء والرباء اتلصنيف:

 .رواه أبوداود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خليله : اخلليل الصديق اخلالص •

َحُدُكم َمْن  •
َ
 .خُيَالِل : فلينظر بعني بصريته من يصادقفَلْيَنُْظر أ

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ ىلع املسلم اختيار األصدقاء وانتقاؤهم .1

ر .2 اذ الصحبة ال بد أن يصدر عن تفكُّ  .الصاحب ساحب، فلينظر املسلم يف الُصحبَة؛ ألنَّ اَتِّ

 .املرء يُقوِّي دينه بُِصحبة املؤمنني وَيِقلُّ بُِصحبَة الفاسقني .3

الرجل لَع دين خليله، فلينظر أحدكم من 
  خيالل

Seseorang itu tergantung agama teman 
dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah 

seorang dari kalian memperhatikan siapa 
yang dia jadikan teman dekatnya. 

 :احلديث .42
ن انليبَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َ
َصىله اهلُل -أ

الَرهُجُل ىلَعَ ِديِن َخِليِلِه، فَلْيَنُْظر »قَاَل:  -َعلَيِْه وَسلَّم
َحُدُكم َمْن خُيَالِل

َ
 «.أ

** 

42. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. 

Oleh karena itu, hendaklah seseorang dari kalian 

memperhatikan siapa yang dia jadikan teman 

dekatnya". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

أنَّ اإلنسان  -ريض اهلل عنه-هريرة أفاد حديث أيب 
ىلع اعدة صاحبه وطريقته وسريته؛ فاالحتياط دلينه 
ل وينظر فيمن يصاحبه، فمن ريِض  وأخالقه أن َيتَأمَّ
دينه وخلقه صاحبه، ومن ال جتَنَبَه، فإنَّ الطباع 
اقة والُصحبَة ُمؤثِّرة يف إصالح احلال وإفساده. قال  َسَّ

وخمالطته حترك احلرص الغزايل: جمالسة احلريص 
وجمالسة الزاهد وخماللته تزهد يف ادلنيا ألن الطباع 
جمبولة ىلع التشبه واالقتداء بل الطبع من حيث ال 
يدري. فاحلاصل أن هذا احلديث يدل ىلع أنه ينبيغ 

 .لإلنسان أن يصطحب األخيار؛ ملا يف ذلك من اخلري

** 

Hadis Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ini 

menunjukkan bahwa manusia itu tergantung 

kebiasaan, jalur dan perjalanan hidup sahabatnya. 

Demi kehati-hatian dalam urusan agama dan 

akhlaknya, hendaklah seseorang memperhatikan dan 

melihat siapa yang ia jadikan sahabatnya. Jika ada 

orang yang diridai agama dan akhlaknya, maka 

jadikanlah teman, dan jika tidak maka jauhilah. 

Sesungguhnya tabiat itu laksana pencuri, dan 

persahabatan memberi pengaruh terhadap perbaikan 

dan kerusakan keadaan. Al-Gazali berkata, "Duduk-

duduk bersama orang tamak dan bercampur-baur 

dengannya akan menggerakkan ketamakan, dan 

duduk-duduk bersama orang zuhud serta berteman 

dengannya dapat membuat zuhud terhadap dunia. 

Sebab, tabiat itu diciptakan untuk menyerupai dan 

meniru, bahkan menjadi tabiat tanpa diketahui." 

Kesimpulannya, hadis ini menunjukkan bahwa 

sepatutnya manusia bersahabat dengan orang-orang 

baik karena hal itu mengandung kebaikan. 
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 املراجع:واملصادر 

ه. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري، دار 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
ه.  1423الرياض،  ، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة،1الكتب العلمية، بريوت. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط

ه. رياض الصاحلني  1395، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب ، مرص، 2جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر  وآخرون، ط
ة األوقاف ، حتقيق: عصام هادي، وزار4ه. رياض الصاحلني، ط 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1للنووي، ط

، مكتبة املعارف للنرش 1ه. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها لألِلاين، ط1428والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 
احلني، جمموعة من اِلاحثني  ـهسنن أيب داود ،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. كنوز رياض الص 1422واتلوزيع، الرياض، 

ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1برئاسة محد بن نارص العمار، ط
، 14 ملجموعة من اِلاحثني، طه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني 1421، مؤسسة الرسالة، 1حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

 .ه1407مؤسسة الرسالة، 
   (3122) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < األسماء واألحاكم < الرشك اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال القلوب

 .والرتمذي وابن ماجه وأمحدرواه أبو داود  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الطرية : املنيه عنها، وحقيقتها وضابُطها ما محل اإلنسان ىلع امليضه فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليها •

 .منا أحد إال وقع يف قلبه َشٌء منها، وهذا من الراوي، وليس من الكم انليب صىل اهلل عليه وسلم وما منا إال : فيه إضماٌر تقديره: وما •

 .يذهبه باتلولك : أي: اتلولك ىلع اهلل يف جلب انلفع ودفع الرض يذهب الطرية •

 يذهبه باتلولك. : أي يذهب اهلل اتلطري بصدق االعتماد عليه واثلقة به سبحانه •

 :فوائد احلديث
 .رية رشٌك؛ ألن فيها تعلق القلب ىلع غري اهللأن الط .1

 .مرشوعية تكرار إلقاء املسائل املهمة؛ تلحفَظ وتستقر يف القلوب .2

 .أن اهلل يذهب الطرية باتلولك عليه، فال ترض من وجد يف نفسه شيئاً منها ثم تولكَّ ىلع اهلل ولم يلتفت إيلها .3

 .استحباب تأكيد األمر اهلام .4

الطرية رشك، الطرية رشك، وما منا إال، ولكن 
  اهلل يذهبه باتلولك

Ṭiyarah (perasaan sial) itu syirik. Ṭiyarah 
itu syirik. Tidak ada seorang pun di antara 

kita melainkan pernah ditimpa ṭiyarah. 
Hanya saja Allah melenyapkannya dengan 

tawakal. 

 :احلديث .43
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

ُة رِشٌْك،  رَيَ ُة رِشٌْك، وما منا إال، ولكنَّ اهلل "الطِّ رَيَ الطِّ
يُْذِهبُُه باتلولك". )وما منا إال، ولكنَّ اهلل يُْذِهبُُه 

 باتلولك( من قول ابن مسعود وليس مرفواًع.

** 

43. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas`ud -radhiyallahu 'anhu secara 

marfū': Ṭiyarah (perasaan sial) itu syirik. Ṭiyarah itu 

syirik. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan 

pernah ditimpa Ṭiyarah. Hanya saja Allah 

melenyapkannya dengan tawakal". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه -الرسول  خيرب ويكرر  -وََسلَّمَ َصىلَّ اّللَّ
ويه -اإلخبار؛ يلتقرر مضمونه يف القلوب، أن الطرية 

 -التشاؤم اذلي يمنع الشخص من فعل أو يدفعه إيله
رشك؛ ملا فيها من تعلق القلب ىلع غري اهلل وسوء 
الظن به. وقال ابن مسعود: وما منا من أحد إال وقد 
وقع يف قلبه َشء من التشاؤم، ولكن اهلل يُذهب 

واهلل -ذا التشاؤم باتلولك واالعتماد عليه، وهذا ه
ىلع سبيل اتلواضع واملبالغة، مع بيان العالج  -أعلم

 .إذا حصل ذلك

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

dan mengulang-ulang kabar itu untuk menetapkan 

kandungannya dalam hati, bahwa Ṭiyarah -yaitu 

perasaan pesimis yang menahan seseorang untuk 

melakukan atau yang mendorongnya kepada sesuatu- 

adalah kesyirikan, karena mengandung keterkaitan hati 

kepada selain Allah dan berburuk sangka kepada-Nya. 
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 املراجع:املصادر و

ه اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، ملحمد بن 1435كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوها،: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة , 
صالح ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ 1424عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

ه. سنن أيب داود, ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية.  جامع الرتمذي, ت: أمحد شاكر, مكتبة ومطبعة 1422الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 
ة الرسالة، الطبعة: اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسس -ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 1395مصطىف اِلايب, الطبعة: اثلانية، 

فيصل عيىس اِلايب احلليب. سلسلة األحاديث  -م. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 2001 - ـه1421األوىل، 
 .اململكة العربية السعودية -الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، لألِلاين، نرش: دار املعارف، الرياض 

   (3383) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفاتالعقيدة <  اتلصنيف:

 .رواه عبد اهلل بن أمحد يف السنة، وابن خزيمة يف اتلوحيد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .السنة لعبد اهلل بن أمحد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الكريس : يف اللغة: الرسير وما يُقعد عليه •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-الكريس اذلي أضافه اهلل إىل نفسه هو موضع قدميه  .1

 .تفسري الكريس بالعلم ال يُعرف يف اللغة، وال يصح عن السلف .2

 إثبات القدمني هلل عز وجل من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل .3

 .العرش والكريس خملوقان عظيمان .4

 املراجع:املصادر و

، املحقق: د. حممد بن سعيد بن سالم القحطاين، انلارش: دار ابن القيم   األوىل،: الطبعة ادلمام، –السنة، لعبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباينه
ل، ملحمد بن إسحاق بن خزيمة السليم انليسابوري، املحقق: عبد العزيز بن إبراهيم وج عز الرب صفات وإثبات اتلوحيد. م 1986 - ـه 1406

الكريس موضع القدمني، والعرش ال يقدر أحد 
  قدره

Kursi adalah tempat kedua kaki dan 'Arsy 
tidak ada seorang pun yang mampu 

mengukurnya. 

 :احلديث .44
موقوفًا عليه:  -ريض اهلل عنهما-ابن عباس عن 

الُكريِسُّ َموِْضع الَقَدَمني، والَعْرش ال َيْقِدُر أحٌد »
 «.قَْدرَه

** 

44. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- secara mauqūf 

sampai di dia, "Kursi adalah tempat kedua kaki dan 

'Arsy tidak ada seorang pun yang mampu 

mengukurnya". 

-صحيح موقوًفا ىلع ابن عباس   :درجة احلديث
 -ريض اهلل عنهما

** 

 Derajat hadis: 

أي: الكريس اذلي أضافه « الُكريِسُّ َموِْضع الَقَدَمني»
، وهذا املعىن -تعاىل-اهلل إىل نفسه هو موضع قدميه 

يف الكريس  -اهلل عنهماريض -اذلي ذكره ابن عباس 
هو املشهور بني أهل السنة، وهو املحفوظ عنه، وما 
ُروي عنه أن الكريس هو العلم؛ فغري حمفوظ، وكذلك 
ما ُروي عن احلسن أن الكريس هو العرش؛ ضعيف 

-ال يصح عنه، ويف ذلك إثبات صفة القدمني هلل 
ىلع ما يليق بعظمته دون تكييف أو تمثيل  -تعاىل

أي: « والَعْرش ال َيْقِدُر أحٌد َقْدرَه»و تعطيل، أو تأويل أ
عليه خملوق عظيم،  -تعاىل-العرش اذلي استوى اهلل 

-تعاىل-وأما مقدار حجمه وسعته فال يعلمها إال اهلل 

. 

** 

"Kursi adalah tempat kedua kaki," Yakni, kursi yang 

disandarkan oleh Allah kepada diri-Nya, yaitu tempat 

kedua kaki Allah -Ta'ālā-. Makna yang dituturkan oleh 

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma tentang kursi adalah 

pendapat yang popular di kalangan Ahlussunah dan itu 

yang tercatat darinya. Adapun yang diriwayatkan 

darinya bahwa kursi adalah ilmu, maka pendapat itu 

tidak benar. Demikian juga apa yang diriwayatkan dari 

Al-Hasan bahwa kursi adalah 'Arsy adalah lemah dan 

tidak benar "dan 'Arsy tidak ada seorang pun yang 

mampu mengukurnya." Yakni 'Arsy tempat Allah -

Ta'ālā- bersemayam di atasnya adalah makhluk yang 

besar. Adapun ukuran bobot dan luasnya tidak ada 

seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah -

Ta'ālā-. 
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 عبد أبو ادلين لشمس لذلهيب، العظيم للعيل العلو خمترص. م1994 - ـه1414 اخلامسة،: الطبعة الرياض، –السعودية  -الشهوان، انلارش: مكتبة الرشد 
-ه1412، حققه واخترصه: حممد نارص ادلين األِلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: الطبعة اثلانية اذلهيب قَايْماز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل

ملحقق:  -م. فتح رب الربية بتلخيص احلموية، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض. العرش لذلهيب 1991
 م2003ه/1424عمادة اِلحث العليم باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية الطبعة: اثلانية، - حممد بن خليفة بن يلع اتلمييم

   (6330) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ِرْمثَة  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رفيق : ترفق باملريض •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-خاتم انلبوة اكن ظاهًرا بني كتيف انليب  .1

 .-تعاىل-عليه « الطبيب»جواز إطالق  .2

 املراجع:املصادر و

 -ام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط اإلم مسند. بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
ر الكتب العلمية م. عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي، نرش: دا2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

 اجلامع رشح اتلنوير. األوىل: الطبعة مرص، –بة اتلجارية الكربى املكت للمناوي، الصغري، اجلامع رشح القدير فيض. ه1415 اثلانية،: الطبعة بريوت، –
د. د: املحقق الصنعاين، األمري الكحالين احلسِّن، حممد بن صالح بن إسماعيل بن ملحمد الصغري، د إسحاق حممَّ  دار مكتبة: انلارش إبراهيم، حممَّ

طبيبها اذلي اهلل الطبيب، بل أنت رجل رفيق، 
  خلقها

"Allah adalah dokter. Sedangkan engkau 
hanyalah teman dekat. Dokternyalah yang 

telah menciptakannya". 

 :احلديث .45
صىل -أنَّه قال للنيب  -ريض اهلل عنه-عن أيب َرْمثة 

ِرين هذا اذلي بظهرك، فإينِّ رجٌل -اهلل عليه وسلم
َ
: أ

الطبيُب، بل أنت رجٌل َرِفيٌق، اهلُل »طبيٌب، قال: 
 «.طبيبُها اذلي خلَقها

** 

45. Hadis: 

Dari Abu Ramtsah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya ia 

pernah berkata kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, "Perlihatkanlah kepadaku apa yang 

ada di punggungmu. Sesungguhnya aku ini seorang 

dokter." Beliau bersabda, "Allah adalah dokter. 

Sedangkan engkau hanyalah teman dekat. 

Dokternyalah yang telah menciptakannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ظاهًرا ناتئًا بني اكن أبو رمثة طبيبًا، فرأى خاتم انلبوة 
، فظنه سلعة -صىل اهلل عليه وسلم-كتيف انليب 

تودلت من الفضالت أو مرًضا جدليًّا، فطلب من 
أن يعاجله، فرد املصطىف  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

أي: « اهلل الطبيب»الكمه بأن  -صىل اهلل عليه وسلم-
بل أنت »هو املداوي احلقييق بادلواء الشايف من ادلاء 

ترفق باملريض وتتلطف به، وذلك ألن « ل رفيقرج
الطبيب هو العالم حبقيقة ادلواء وادلاء، والقادر ىلع 

 .الصحة والشفاء، وليس ذلك إال اهلل

** 

Abu Ramtsah adalah seorang tabib/dokter. Ia melihat 

cap tanda kenabian tampak menonjol di antara kedua 

pundak Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

sehingga ia mengiranya pembesaran kelenjar yang 

timbul dari kotoran. Lantas ia memohon kepada Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar ia 

diperkenankan mengobatinya. Beliau menjawab 

ucapannya dengan mengatakan bahwa, "Allah adalah 

dokter." Yakni, Dialah yang sebenarnya mengobati 

dengan obat yang menyembuhkan dari penyakit. 

"Sedangkan engkau hanyalah teman dekat." Engkau 

berlemah-lembut kepada orang sakit dan ramah 

kepadanya. Hal ini terjadi karena seorang dokter 

adalah pihak yang mengetahui hakekat obat dan 

penyakit, sedang yang mampu memberikan kesehatan 

dan kesembuhan, semua itu hanya layak bagi Allah. 
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يث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين، انلارش: األحاد سلسلة. م 2011 - ـه 1432 األوىل،: الطبعة الرياض، السالم،
 .مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، ملكتبة املعارف

   (8303) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

! قلتم واذلي نفيس بيده  ََنُ اهلل أكَب، إنها السُّ
  كما قالت بنو إَسائيل ملوىس

Allahu Akbar, itu adalah ajaran-ajaran 
(orang sebelum kalian). Demi (Allah) yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, kalian telah 
mengatakan suatu perkataan seperti yang 

dahulu diucapkan Bani Israil kepada Musa. 

 :احلديث .46
قال: َخرَْجنا مع  -ريض اهلل عنه-عن أيب واقد اللييث 

إىل ُحنَنْيٍ وحنن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
بُكْفٍر، وللمرشكني ِسْدَرٌة َيْعُكُفون ُحَدثاُء َعْهد 

نَْواٍط، 
َ
عنَدها، وَينُوُطون بها أسلحتهم، ُيَقاُل هلا: ذاُت أ

فَمَرْرنا بِسْدَرٍة فقلنا: يا رسول اهلل، اجعل نلا ذاَت 
نْواٍط؛ فقال رسول اهلل 

َ
نَْواٍط كما هلم ذاُت أ

َ
صىل اهلل -أ

! قلت»: -عليه وسلم نَنُ م واذلي اهلل أكرب، إنها السُّ
نفيس بيده كما قالت بنو إَسائيل ملوىس: }اْجَعْل نَلَا 
َكنُبَ  إِلًَها َكَما لَُهْم آلَِهٌة قَاَل إِنَُّكْم َقْوٌم جَتَْهلُوَن{ لرَتْ

 «.ُسنَنَ من اكن َقبْلَكم

** 

46. Hadis: 

Dari Abu Wāqid Al-Laiṡi -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

mengatakan, "Kami berangkat bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menuju (perang) Ḥunain, 

sedang saat itu kami baru terbebas dari kekufuran 

(Muallaf). Sementara orang-orang musyrik memiliki 

sebuah pohon bidara di mana mereka beribadah di 

hadapannya dan menggantungkan senjata mereka 

padanya. Pohon ini dikenal dengan nama Żātu Anwāṭ. 

Kemudian kami melewati sebuah pohon bidara lain, 

lantas kami berkata, "Wahai Rasulullah, buatkan untuk 

kami Żātu Anwāṭ sebagaimana mereka memiliki Żātu 

Anwāṭ." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Allahu akbarAkbar, itu adalah sunan 

(tradisi). Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-

Nya, kalian telah mengatakan suatu perkataan seperti 

yang dahulu diucapkan Bani Israil kepada Musa, 

"...buatlah untuk kami sebuah Ilah (berhala) 

sebagaimana mereka mempunyai beberapa ilah 

(berhala)". Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini 

adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Ilah)"." 

(Al-A'rāf: 138). Sungguh kalian akan mengikuti sunan 

(tradisi) orang sebelum kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خُيْرِبُ أبو َواقِد اللييث ريض اهلل عنه عن واقعة فيها 
َعَجٌب وَموِْعَظة: ويه أنهم َغَزْوا مع رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم قبيلة َهواِزَن، واكن دخوهلم يف 

ْوا ما اإلسالم قريبًا؛ فَخيِفَ عليهم أمُر الرشك، فلما 
َ
َرأ

يَْصنَُع املرشكون ِمن اتَلرَبُّك بالشجرة طلبوا ِمن 
الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن جَيَْعَل هلم شجرة 
مثلَها؛ فكربَّ انليب صىل اهلل عليه وسلم استناكًرا، 
ًبا من هذه املقالة، وأخرَب أن هذه  وتعظيًما هلل، وَتَعجُّ

ْوا َمن َيْعبُُد املقالة تُْشِبُه مقالَة قوم موىس هل لـمَّ 
َ
ا َرأ

األصنام: }اجعل نلا إهلا كما هلم آهلة{، وأن هذا اتباٌع 
لطريقتهم، ثم أخرَب صىل اهلل عليه وسلم أن هذه 
األمة ستَتَِّبع طريقة ايلهود وانلصارى، وتَْسلُك 

** 

Abu Wāqid Al-Laiṡi -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

sebuah peristiwa yang mengandung keanehan 

sekaligus nasehat. Kisahnya, mereka bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerangi 

kabilah Hawāzin. Mereka ini belum lama masuk Islam, 

sehingga mereka tidak mengetahui perkara kesyirikan. 

Manakala mereka melihat apa yang dilakukan orang-

orang musyrik berupa mencari berkah pada pohon, 

mereka meminta kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- agar menetapkan untuk mereka sebuah 

pohon seperti pohon tersebut. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bertakbir karena mengingkari sekaligus 

mengagungkan Allah dan heran terhadap ucapan ini. 

Lantas beliau memberitahukan perkataan ini 

menyerupai ucapan kaum Nabi Musa kepadanya 

ketika mereka melihat orang yang menyembah 

berhala, "Buatlah untuk kami sebuah Ilah (berhala) 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو واقد اللييث  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يق مكَة بينه وبينها بضعَة عرش ِمياًل، قاتل فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قبيلة َهَواِزنَ  •  .حنني : واٍد َيَقُع رَشْ

 .حدثاء عهد بكفر : قريبو عهد بُكْفر، جديدون يف اإلسالم •

 .َشَجَرة انلَّبْقسدرة :  •

ُكون بها. والُعُكوف: مالزمة اليشء • ُمونها، وَيتَرَبَّ  .يعكفون عندها : يُِقيُمون عندها، وُيَعظِّ

 .وينوطون بها أسلحتهم : ُيَعلُِّقونها عليها للربكة •

ُمونها، و • ُيَعلُِّقون بها أسلحتهم، وَيْذحَبُون عنَدها، واكن ماكنها سدرة يقال هلا ذات أنواط : يه َشَجَرةٌ عظيمٌة اكن املرشكون يأتونها لكَّ َسنٍَة: ُيَعظِّ
الح ألجل اتلَّرَبُّك يَْت ذات أنواط؛ لكرثِة ما اكن ُيَعلَُّق بها ِمن السِّ َة، وُسمِّ  .قريبًا من َمكَّ

ُرَق املذمومة • ُرق، واملعىن: َسلَْكتُم كما َسلََك َمن َقبْلَكم الطُّ  .السنن : الطُّ

املراد أن نفسه بيد اهلل، ال من جهة إماتتها وإحيائها فحسب، بل من جهة تدبريها وترصيفها أيضا، فما من دابة إال هو آخذ واذلي نفيس بيده :  •
 .بناصيتها سبحانه وتعاىل

 .إَسائيل : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل عليهم الصالة والسالم •

 .لرتكنب : تَلَتَِبُعنَّ  •

 .ايلهود وانلصارى من اكن قبلكم : املراد بهم: •

 .جتهلون : اجلهل ضد العلم، أي: جتهلون عظمة اهلل وجالهل •

 :فوائد احلديث
 .«وحنن ُحَدثاء عهد بكفر»استحباب إظهار ما يَْدَفُع الِغيبَة، حيث قال:  .1

 .أن املنتقل من اِلاطل اذلي اعتاده ال يُْؤَمن أن يكون يف قلبه بَِقيٌَّة ِمن تلك العادة .2

ُبه إىل اهلل تعاىل، وهو ُيبِْعُده عنهأن اإلنسان قد  .3  .يستحسن شيئا َيُظنُّه ُيَقرِّ

ب .4  .أنه ينبيغ للمسلم أن يَُسبِّح وُيَكربِّ إذا سِمع ما ال ينبيغ أن ُيَقال يف ادلين، وعند اتلََّعجُّ

 .جواز احلَِلف ىلع الُفتْيَا .5

 .أن اتلَّرَبُّك باألشجار رِشٌْك، ومثلها األحجاُر وغريها .6

 .عبادة األصنام هو تعظيمها، والعكوف عندها، واتَلرَبُّك بهاأن سبب  .7

كونهم أن االعتبار يف األحاكم باملعاين ال باألسماء؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم جعل ما طلبوه اكذلي طلبه بنو إَسائيل، ولم يلتفت إىل  .8
وْها ذات أنواط  .َسمَّ

ل إىل  .9  .الرشكوجوب َسدِّ األبواب والطرق اليت تُوَِصه

 .ُيْعَذُر اجلاهل جبهله إذا رَجع بعد العلم .10

 .أن ما جاء من انلصوص يف ذم ايلهود وانلصارى هو حتذير نلا .11

 .هذا احلديث َعلٌَم ِمن أعالم نبوته صىل اهلل عليه وسلم، حيث وقَع الرشك يف هذه األمة كما أخرب صىل اهلل عليه وسلم .12

مُّ  مناهجهم، وَتْفَعُل أفعاهلم، وهو خرب معناه اذلَّ
 .واتلحذير من هذا الفعل

sebagaimana mereka mempunyai beberapa Ilah 

(berhala)", dan bahwa permintaan ini sama dengan 

mengikuti jalan mereka. Selanjutnya, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa umat 

ini akan mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani, meniti 

metode mereka dan melakukan perbuatan mereka. 

Berita ini berarti celaan dan peringatan dari perbuatan 

tersebut. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

107 
 

 .ايلهود وانلصارى، إال ما دلَّ ادليلل ىلع أنه من دينناانلَّيْهُ عن التََّشبُّه بأهل اجلاهلية و .13

 املراجع:املصادر و

ه، 1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي، حتقيق: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة 
م. القول املفيد ىلع 2001ه، 1422د اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل م. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، صالح بن فوزان بن عب2003

ه. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس 1424كتاب اتلوحيد، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية 
د فؤاد عبد اِلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب، مرص، الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحمم

م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، 1975 -ه1395الطبعة: اثلانية، 
م. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األِلاين، نرش: 2001ه، 1421، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىلحتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك

 .م1985املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
   (5927) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحابَةِ  اتلصنيف: ْهِل الُسنَهِة يِف الَصه
َ
َحابَِة << َعِقيَدُة أ   عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصه

 وأمحد.رواه الرتمذي  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد الرمحن بن أيب عمرية  اتلخريج:
 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .هاديا : داال ىلع اخلري •

 .َمْهديا : مهتديا يف نفسه •

 :فوائد احلديث
 -ريض اهلل عنهما-فضيلة ملعاوية بن أيب سفيان  .1

 .اهلل داال للناس ىلع اخلري يف وقت خالفته أن داعء األنبياء مستجاب وقد حصلت اإلجابة, فجعله .2

 املراجع:املصادر و

م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: 1975 - ـه1395: اثلانية، الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب 
م. مشاكة املصابيح، حتقيق األِلاين، نرش: املكتب 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -شعيب األرنؤوط 

 –املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت  ةمشاك رشح املفاتيح مرقاة. م1985 اثلاثلة،: الطبعة بريوت، –اإلساليم 
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان،

   (11197) الرقم املوحد:

  اجعله هاديا مهديا واهد بهامهلل 
Ya Allah, jadikanlah ia (Mu'āwiyah) 

seorang yang memberi petunjuk dan yang 
mendapatkan petunjuk, serta berikanlah 

orang lain petunjuk melalui dirinya. 

 :احلديث .47
عن عبد الرمحن بن أيب عمرية واكن من أصحاب 

صىل -عن انليب  -وسلمصىل اهلل عليه -رسول اهلل 
امهلل اجعله هاديا »أنه قال ملعاوية:  -اهلل عليه وسلم
 «.َمْهديا واهِد به

** 

47. Hadis: 

Dari Abdurrahman bin Abi 'Umairah, salah seorang 

sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau pernah 

bersabda kepada Mu'āwiyah,: “Ya Allah, jadikanlah ia 

(Mu'āwiyah) seorang yang memberi petunjuk dan yang 

mendapatkan petunjuk, serta berikanlah orang lain 

petunjuk melalui dirinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ملعاوية بن أيب  -صىل اهلل عليه وسلم-داع انليب 
سفيان بأن جيعله اهلل تعاىل داال ىلع اخلري، وأن جيعله 

 .مهتديا يف نفسه، وأن يهد به انلاس

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendo'akan 

Mu'āwiyah bin Abi Sufyan agar Allah -Ta'ālā- 

menjadikannya sebagai orang yang menunjukkan pada 

kebaikan dan mendapatkan petunjuk serta memberi 

petunjuk kepada manusia melalui dirinya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حييك نبيا : يصف نبيا •

 .أدموه : رضبوه؛ حىت خرج منه ادلم •

 .اغفر لقويم : املغفرة: يه اتلجاوز عن اذلنب والسرت •

 :فوائد احلديث
ث أو الُمخرِب خُيرب بما يؤيد ضبطه للخرَب  .1  ."..واحلديث "كأين أنظرأن املُحدِّ

يف حتمل األذى؛ فقد شج وجهه وسال دمه يوم أحد، ولم يزد ىلع أن قال: "امهلل اغفر لقويم؛ فإنهم  -صىل اهلل عليه وسلم-اتلأيس بأخالق انليب  .2
 ."ال يعلمون

 .صرب األنبياء، وحتملهم األذى يف سبيل تبليغ دعوتهم للناس .3

 .لغفران واملساحمةمن أخالق األنبياء: مقابلة اجلهل با .4

 .فضل الصرب ىلع األذى .5

 .عدم معاملة اجلاهلني بمثل أعماهلم، وال بادلاعء عليهم، بل بطلب اهلداية هلم واحلرص عليهم .6

 املراجع:املصادر و

القشريي  صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج
اجلوزي،  انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن

فة . رشح رياض ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن اِلكري، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعر1418الطبعة األوىل، 

 Ya Allah ampunilah kaumku karena  امهلل اغفر لقويم، فإنهم ال يعلمون
sesungguhnya mereka tidak mengetahui. 

 :احلديث .48
ريض اهلل -عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن مسعود 

ْنُظر إىل رسول اهلل  -عنه
َ
ينِّ أ

َ
صىل اهلل عليه -قال: َكأ

حَييِْك نَِبيًّا من األنبياء، صلوات اهلل وسالمه  -وسلم
ْدَموُْه، وهو يَمسُح ادَلم عن عليهم، رضبه قومه 

َ
فَأ

 «.امهلل  اغفر ِلَقْويِم؛ فإنهم ال يعلمون»وجِهِه، يقول: 

** 

48. Hadis: 

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ūd -

raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Seakan-akan aku 

sedang melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bercerita tentang seorang Nabi yang dipukul oleh 

kaumnya hingga ia terluka dan berdarah, kemudian ia 

mengusap darah tersebut dari wajahnya sambil 

berdoa, Ya Allah ampunilah kaumku karena 

sesungguhnya mereka tidak mengetahui (kebenaran)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن نيبٍّ من  -صىل اهلل عليه وسلم-حىك نبينا 
األنبياء: أن قومه رضبوه؛ فجعل يمسح ادلم عن 
وجهه، وهو يدعو هلم باملغفرة، وهذا اغية ما يكون 
من الصرب واحللم، ولم يقترص ىلع ادلاعء هلم بل 

من باب اإلشفاق عليهم؛ جلهلهم  واعتذر عنهم
 .حبقائق األمور

** 

Nabi kita -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menceritakan 

tentang seorang Nabi yang dipukuli oleh kaumnya 

kemudian ia mengusap darah di wajahnya dan 

mendoakan ampunan untuk mereka. Ini adalah puncak 

kesabaran dan kelembutan, bahkan ia tidak sekedar 

mendoakan kebaikan untuk mereka akan tetapi ia juga 

memberikan uzur untuk mereka disebabkan rasa 

kasihan atas mereka yang tidak mengetahui hakikat 

kebenaran yang sesungguhnya. 
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ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء 1426الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
زيز بن عبد اهلل آل محد، دار ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، املحقق: عبد الع1399الرتاث العريب، بريوت، الطبعة اثلانية، 

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة  -م.  2002 - ـه1423العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -الرسالة

   (3594) الرقم املوحد:
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امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أَسرت 
وما أعلنت، وما أَسفت، وما أنت أعلم به مِن، 

 أنت املقدم وأنت املؤخر، ال هلإ إال أنت
 

"Ya Allah, ampunilah (dosa) yang telah aku 
lakukan dan yang akan datang, apa yang 

aku sembunyikan dan yang terang-
terangan, apa yang aku sia-siakan dan apa 

yang lebih Engkau ketahui dariku. 
Engkaulah Yang Mendahulukan dan 

Engkaulah Yang Mengakhirkan. Tidak ada 
Tuhan yang benar selain Engkau". 

 :احلديث .49
أنَّ رسوَل اهلل  -اهلل عنهريض -عن يلع بن أيب طالب 

صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا قاَم إىل الصالة، قال: 
هُت وجيه لذلي فطر السماوات واألرض حنيًفا، » وَجَّ

وما أنا من املرشكني، إنَّ صاليت، ونُُسيك، وحَمياي، 
ِمرُت 

ُ
وممايت هلل رب العاملني، ال رشيك هل، وبذلك أ

َمِلك ال هلإ إالَّ أنت، وأنا من املسلمني، امهللَّ أنت ال
أنت ريب، وأنا عبدك، ظلمُت نفيس، واعرتفُت 
بذنيب، فاغفر يل ذنويب مجيًعا، إنه ال يغفر اذلنوب إال 
أنت، واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال 
أنت، وارصف عِّن سيئَها ال يرصف عِّن سيئها إال 

لرش أنت، ِلَّيْك وَسْعَديْك، واخلرُي لكه يف يديك، وا
ليس إيلك، أنا بك وإيلك، تباركَت وتعايلَت، 

امهللَّ لك »، وإذا ركع، قال: «أستغفرك وأتوب إيلك
ركعُت، وبك آمنُت، ولك أسلمُت، خشع لك سميع، 

، وعظيم، وَعَصيب ، وإذا رفع، قال: «وبرصي، وُميخِّ
امهلل ربنا لك احلمد ِملَء السماوات، وِملَء األرض، »

، وإذا «لَء ما شئَت من َشء بعدوِملَء ما بينهما، ومِ 
امهلل لك سجدُت، وبك آمنُت، ولك »سجد، قال: 

ره، وشقَّ  أسلمُت، سجد وجيه لذلي خلقه، وصوَّ
، ثم يكون «سمَعه وبرَصه، تبارك اهلل أحسُن اخلالقني

د والتسليم:  امهلل اغفر »من آخر ما يقول بني التشهُّ
رُت، وما أَسرُت وم مُت وما أخَّ ا أعلنُت، وما يل ما قدَّ

م وأنت  أَسفُت، وما أنت أعلم به مِّن، أنت الُمَقدِّ
ر، ال هلإ إال أنت  «.املؤَخِّ

** 

49. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila 

mendirikan shalat, beliau mengucapkan, "Aku 

hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan 

langit dan bumi dengan lurus dan aku tidak termasuk 

orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, 

ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan 

semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku 

diperintahkan kepada hal itu dan aku termasuk orang-

orang muslim. Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tidak 

ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. 

Mahasuci Engkau dan Maha Terpuji. Engkaulah 

Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku telah 

menzhalimi diriku sendiri dan akui dosa-dosaku. 

Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. 

Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni 

segala dosa melainkan Engkau. Tunjukilah aku akhlak 

yang paling baik. Tidak ada yang dapat 

menunjukkannya melainkan hanya Engkau. 

Jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena 

sesungguhnya tidak ada yang sanggup 

menjauhkannya melainkan hanya Engkau. Akan aku 

patuhi segala perintah-Mu, dan akan aku tolong 

agama-Mu. Segala kebaikan berada di tangan-Mu. 

Sedangkan keburukan tidak datang dari Mu. Orang 

yang tidak tersesat hanyalah orang yang Engkau beri 

petunjuk. Aku berpegang teguh dengan-Mu dan 

kepada-Mu. Tidak ada keberhasilan dan jalan keluar 

kecuali dari Mu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. 

Kumohon ampunan dariMu dan aku bertobat 

kepadaMu”. Apabila beliau rukuk, beliau 

mengucapkan, "Ya Allah, aku rukuk untuk-Mu, beriman 

kepada-Mu dan aku menyerahkan diri kepada-Mu. 

Pendengaranku, pandanganku, otakku, tulangku dan 

sarafku tunduk untuk-Mu." Apabila beliau mengangkat 

kepala, beliau mengucapkan, "Ya Allah Rabb kami, 

segala puji milik-Mu sepenuh langit, sepenuh bumi, 

sepenuh antara keduanya, dan sepenuh sesuatu yang 

Engkau kehendaki." Apabila bersujud, beliau 

mengucapkan, "Ya Allah, aku bersujud untuk-Mu, 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

beriman kepada-Mu, menyerahkan diri kepada-Mu. 

Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah 

menciptakannya, membentuknya, membelah 

pendengarannya dan penglihatannya. Mahasuci Allah 

sebaik-baik pencipta." Selanjutnya ucapan terakhir 

yang dikatakannya antara tasyahud dan salam ialah, 

"Ya Allah, ampunilah (dosa) yang telah aku lakukan 

dan yang akan datang, apa yang aku sembunyikan dan 

yang terang-terangan, apa yang aku hamburkan dan 

apa yang lebih Engkau ketahui dariku. Engkaulah Yang 

Mendahulukan dan Engkaulah Yang Mengakhirkan. 

Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau". 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا قام إىل الصالة قال: 
هُت وجيه لذلي فطر السماوات واألرض» أي: « وَجَّ

هت بالعبادة، بمعىن: أخلصُت عباديت هلل اذلي  توجَّ
سبق، خلق السماوات واألرض من غري مثال 

وأعرضُت عما سواه، فإنَّ من أوجد مثل هذه 
املخلوقات اليت يه ىلع اغية من اإلبداع واإلتقان 
ه الوجوه إيله، وأن تعتمد القلوب يف  حقيق بأن تتوجَّ
سائر أحواهلا عليه، وال تلتفت لغريه، وال ترجو إال 

أي: « حنيًفا وما أنا من املرشكني»دوام رضاه وخريه، 
ن باطل إىل ادلين احلق دين اإلسالم مائاًل عن لك دي

ثابتا عليه، وهو عند العرب غلب ىلع من اكن ىلع 
إنَّ صاليت، »ملة إبراهيم عليه السالم. ثم قال: 

ونُُسيك، وحَمياي، وممايت هلل رب العاملني، ال رشيك هل، 
ِمرُت وأنا من املسلمني

ُ
أي: صاليت وعباديت « وبذلك أ

يب لك ذلك خالص لوجه ا هلل, ال أرشك فيه غريه، وتقرُّ
رهما، ال  وكذلك حيايت ومويت هلل هو خالقهما ومقدِّ
ترصُّف لغريه فيهما، ال رشيك هل سبحانه يف ذاته 
وصفاته وأفعاهل، وقد أمرين ريب بهذا اتلوحيد 
واإلخالص، وأنا من املسلمني املنقادين واملطيعني هل 

 أنت، امهللَّ أنت الَمِلك ال هلإ إالَّ »سبحانه. ثم قال: 
أنت ريب، وأنا عبدك، ظلمُت نفيس، واعرتفُت 
بذنيب، فاغفر يل ذنويب مجيًعا، إنه ال يغفر اذلنوب إال 

أي: يا اهلل، أنت امللك فال َمِلك غريك، وال « أنت
ُملْك يف احلقيقة لغريك، وأنت املنفرد باأللوهية فال 

** 

Dahulunya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

apabila mendirikan shalat, beliau mengucapkan, "Aku 

hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan 

langit dan bumi," yakni, aku menghadapkan diriku 

dengan ibadah. Artinya aku mengikhlaskan ibadahku 

hanya untuk Allah yang telah menciptakan sesuatu 

tanpa ada contoh pola sebelumnya dan aku berpaling 

dari selain-Nya. Sesungguhnya dzat yang telah 

menciptakan makhluk-makhluk seperti ini yang ada 

dalam puncak inovasi dan kesempurnaan, tentunya 

layak semua wajah mengarah kepada-Nya dan semua 

hati bersandar kepada-Nya di segala keadaan. Tidak 

boleh berpaling kepada selain-Nya dan tidak berharap 

kecuali kelanggengan ridha dan kebaikan-Nya. 

"dengan lurus dan aku tidak termasuk orang-orang 

musyrik." Yakni, condong dari setiap agama yang batil 

ke agama yang benar, agama Islam dengan tetap tegar 

di atasnya. Menurut orang Arab, ini biasanya terjadi 

pada orang yang berpegang kepada agama Ibrahim 

'Alaihissalam. Lantas beliau bersabda, "Sesungguhnya 

shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk 

Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Aku diperintahkan kepada hal itu dan aku termasuk 

orang-orang muslim." Yakni, shalatku, ibadahku dan 

kedekatanku, semua itu murni untuk mencari keridhaan 

Allah. Aku tidak menyekutukan-Nya di dalam itu semua 

dengan siapa pun. Ya Allah, Engkau adalah Raja. 

Demikian juga hidupku dan matiku hanya milik Allah. 

Dialah Yang menciptakan keduanya dan menetapkan 

takdirnya. Tidak ada seorang pun yang mengatur, 

Tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah Mahasuci dalam 

dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, dan perbuatan-perbuataan-

Nya?" Tuhanku telah memerintahkanku dengan tauhid 

dan keikhlasan ini dan aku termasuk orang-orang 
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معبود حبق إال أنت، وأنت ريب وأنا عبدك، وقد 
بالغفلة عن ذكرك وبعمل املعايص ظلمُت نفيس 

واذلنوب، وقد اعرتفُت بذنويب، فاغفر يل ذنويب، فإنه 
ال يغفر اذلنوب إال أنت؛ فإنك أنت الغفار الغفور. ثم 

واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال »قال: 
أنت، وارصف عِّن سيئَها ال يرصف عِّن سيئها إال 

وأوصلِّن ألحسن أي: دلَِّّن ووفِّقِّن وثبِّتِّن « أنت
األخالق يف عبادتك وغريها من األخالق احلسنة 
الطيبة الظاهرة واِلاطنة، فإنك أنت اهلادي إيلها، ال 
هادي غريك، وأبعدين واحفظِّن من سيئ األخالق، 

ِلَّيْك »فإنه ال يبعدين وحيفظِّن منها إال أنت.  ثم قال: 
أي: أدوم ىلع طاعتك دواًما بعد دوام، « وَسْعَديْك

سعد بإقاميت ىلع طاعتك وإجابيت دلعوتك سعادة وأ
أي: واخلري « واخلرُي لكه يف يديك»بعد سعادة. ثم قال: 

لكه يف ترصفك، أنت املالك هل املترصِّف فيه كيف 
أي: إنما يقع الرش يف « والرش ليس إيلك»تشاء. 

مفعوالتك وخملوقاتك ال يف فعلك سبحانه، فالرش ال 
ال يف ذاته وال يف صفاته يُضاف إيله سبحانه بوجه، 

وال يف أفعاهل وال يف أسمائه، فإن ذاته هلا الكمال 
املطلق من مجيع الوجوه، وصفاته لكها صفات كمال، 
وحُيمد عليها وُيثىن عليه بها، وأفعاهل لكها خري ورمحة 
وعدل وحكمة، ال رش فيها بوجه ما، وأسماؤه لكها 
حسىن، فكيف يُضاف الرش إيله؟ بل الرش يف 
مفعوالته وخملوقاته وهو منفصل عنه؛ إذ فعله غري 
مفعوهل، ففعله خري لكه، وأما املخلوق املفعول ففيه 
اخلري والرش، وإذا اكن الرش خملوقًا منفصاًل غري قائم 
بالرب سبحانه فهو ال يُضاف إيله، وليس يف هذا 
حجة للمعزتلة اذلين يزعمون أن اهلل لم خيلق الرش، 

أنا »والرش وخالق لك َشء سبحانه. فاهلل خالق اخلري 
أي: أعوذ وأعتمد وألوذ وأقوم بك، « بك وإيلك

دت وإيلك  ه وأتلجئ وأرجع إيلك، أو بك وحَّ وأتوجَّ
انتىه أمري، فأنت املبدأ واملنتىه، وقيل: أستعني بك 

مت « تباركَت وتعايلَت »وأتوجه إيلك.  أي: تعظَّ
دت وتكاثر خريك، وتعايلت عما توهمته  وتمجَّ
األوهام وتصورته العقول، وتزنَّهت عن لك نقص 

muslim yang tunduk dan patuh kepada Allah -

Subḥānahu wa Ta'ālā-. Lalu beliau mengucapkan, "Ya 

Allah, Engkau Raja. Tidak ada Ilah yang haq selain 

Engkau. Engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku 

telah menzalimi diriku dan mengakui dosaku. Karena 

itu, ampunilah dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tidak 

ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali 

Engkau." Yakni, ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada 

Raja selain-Mu. Dan tidak ada kerajaan yang 

sebenarnya melainkan milik-Mu. Sedangkan Engkau 

Tunggal, Esa dengan sifat uluhiyah sehingga tidak ada 

yang dapat disembah kecuali Engkau. Engkau 

Tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku telah melakukan 

kezaliman dan kelalaian, melakukan maksiat dan dosa 

dan ku akui dosa-dosa itu, maka ampunilah daku 

karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa 

kecuali Engkau, karena Engkaulah dzat yang Maha 

Pengampun lagi Penyayang. Kemudian beliau 

lanjutkan; Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang paling 

baik. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada 

akhlak yang paling baik kecuali Engkau. Jauhkanlah 

dariku akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa 

menjauhkan akhlak buruk dariku kecuali Engkau. Aku 

mendengar seruan-Mu dan aku sambut gembira. 

Segala kebaikan berada di tangan-Mu. Sedangkan 

keburukan tidak datang dari-Mu. Orang yang tidak 

tersesat hanyalah orang yang Engkau beri petunjuk. 

Aku berpegang teguh dengan-Mu dan kepada-Mu. 

Tidak ada keberhasilan dan jalan keluar kecuali dari 

Mu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Kumohon 

ampunan dariMu dan aku bertaubat kepada-Mu." 

Apabila beliau rukuk, beliau mengucapkan, "Ya Allah, 

aku rukuk untuk-Mu, beriman kepada-Mu, dan aku 

menyerahkan diri kepada-Mu. Pendengaranku, 

pandanganku, otakku, tulangku dan sarafku tunduk 

pada-Mu." Apabila beliau mengangkat kepala, beliau 

mengucapkan, "Ya Allah Tuhan kami, segala puji milik-

Mu sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh antara 

keduanya dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki." 

Apabila bersujud, beliau mengucapkan, "Ya Allah, aku 

bersujud untuk-Mu, beriman kepada-Mu, menyerahkan 

diri kepada-Mu. Wajahku bersujud kepada Dzat yang 

telah menciptakannya, membentuknya, membelah 

pendengarannya dan penglihatannya. Mahasuci Allah 

sebaik-baik pencipta." Selanjutnya ucapan terakhir 

yang dikatakannya antara tasyahhud dan salam ialah, 

"Ya Allah, ampunilah (dosa) yang telah aku lakukan 

dan yang akan datang, apa yang aku sembunyikan dan 

yang terang-terangan, apa yang aku hamburkan dan 

apa yang lebih Engkau ketahui dariku. Engkaulah Yang 
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ُح  اتلصنيف: ْسَماُء احلُْسىَن << رَشْ
َ
ْسَماِء احلُْسىَن عقيدة << األ

َ
  األ

أي: أطلب املغفرة « أستغفرك وأتوب إيلك»وعيب.  
ًها  ملا مىض، وأرجع عن فعل اذلنب فيما بيق، متوجِّ
إيلك باتلوفيق واثلبات إىل املمات. وإذا ركع، قال: 

امهللَّ لك ركعُت، وبك آمنُت، ولك أسلمُت، خشع »
 ، أي « وعظيم، وَعَصيبلك سميع، وبرصي، وُميخِّ

ركويع لك وحدك خملًصا لك، وقد آمنت بك، 
ِمن سمع وبرص ومخ -وانقدُت لك، وجواريح لكها 

ذيللة منقادة ألمرك.  وإذا رفع رأسه  -وعظم وعصب
امهلل ربنا لك احلمد ِملَء »من الركوع قال: 

السماوات، وِملَء األرض، وِملَء ما بينهما، وِملَء ما 
أي: أمحدك محًدا لو اكن أجساًما  «شئَت من َشء بعد

ملأل السماوات واألرض، ومأل ما يشاء من خلقك 
امهلل لك »بعد السماوات واألرض. وإذا سجد، قال: 

سجدُت، وبك آمنُت، ولك أسلمُت، سجد وجيه 
ره، وشقَّ سمَعه وبرَصه، تبارك اهلل  لذلي خلقه، وصوَّ

أي: سجودي لك وحدك خملًصا لك، « أحسُن اخلالقني
وقد آمنت بك، وانقدُت لك، وجواريح لكها اليت 
خلقتها وصوَّرتها ذيللة منقادة ألمرك، تبارك اهلل 
أحسُن اخلالقني. ثم يكون من آخر ما يقول بني 

د والتسليم:  مُت وما »التشهُّ امهلل اغفر يل ما قدَّ
رُت، وما أَسرُت وما أعلنُت، وما أَسفُت، وما  أخَّ

ر، ال هلإ إال أنت أعلم به مِّن، أنت المُ  م وأنت املؤَخِّ َقدِّ
مُت من اذلنوب وما « أنت أي: امهلل اغفر يل ما قدَّ

رُت منها، كأنه قال: اغفر يل القديم واحلديث  وما »أخَّ
أي: اغفر يل ما أخفيت وما « أَسرُت وما أعلنُت 

ثُت به نفيس وما حترَّك به لساين  أظهرت، أو ما حدَّ
اوزت فيه احلد من أي: اغفر يل ما ج«  وما أَسفت»

أي: واغفر « وما أنت أعلم به مِّن»اذلنوب واملعايص 
ر»يل ذنويب اليت ال أعلمها  م وأنت املؤخِّ « أنت املقدِّ

ر من  م من شئت بطاعتك وغريها وتؤخِّ معناه: تقدِّ
شئت عن ذلك، كما تقتضيه حكمتك، وتعز من 

أي: ال معبود « ال هلإ إال أنت»تشاء وتذل من تشاء 
 . أنتحبق إال

Mendahulukan dan Engkaulah Yang Mengakhirkan. 

Tidak ada Ilah yang benar selain Engkau." Yakni, ya 

Allah, ampunilah aku atas dosa-dosa yang telah aku 

lakukan dan yang akan aku lakukan." Seakan-akan 

beliau bersabda, "Ya Allah, ampunilah dosaku yang 

dulu dan yang sekarang." "apa yang aku sembunyikan 

dan yang terang-terangan" yakni ampunilah dosa yang 

aku tampakkan maupun yang ku sembunyikan, dosa 

yang terbetik di hatiku atau tergerak di lisanku. "apa 

yang aku hamburkan" yaitu ampunilah aku saat 

melampaui batas dalam dosa dan maksiat. "dan apa 

yang lebih Engkau ketahui dariku" yakni ampunilah 

dosa yang tak aku ketahui. "Engkaulah Yang 

Mendahulukan dan Engkaulah Yang Mengakhirkan" 

artinya Engkau kedepankan siapa yang Engkau 

kehendaki dengan ketaatannya pada-Mu dan Engkau 

akhirkan siapa yang Engkau kehendaki sesuai dengan 

hikmah-Mu. Engkau mulyakan hamba yang Engkau 

kehendaki dan Engkau hinakan siapa saja yang 

Engkau kehendaki. "Tiada Ilah yang haq selain 

Engkau" artinya tiada sesembahan yang patut 

disembah selain Engkau. 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 يلع بن أيب طالب اتلخريج:
 صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
هت بالعبادة • هُت وجيه : توجَّ  وجَّ

 َفَطر : خلق وأوجد ىلع غري مثال سابق •

 حنيًفا : مائاًل عن لك دين باطل إىل ادلين احلق ثابتًا عليه •

 وقيل: عباديت، أو تقريب، أو حيجنُُسيك : ديِّن،  •

 حَمياي : حيايت •

 ممايت : مويت •

 ارصف عِّن : أبعدين وامنعِّن واحفظِّن •

 ِلَّيك : أدوم ىلع طاعتك دواًما بعد دوام •

 َسْعَديك : أسعد بإقاميت ىلع طاعتك، وإجابيت دلعوتك، سعادة بعد سعادة •

دت، أو جئت بالربكة، أو تكاثر خريك • مت وتمجَّ  تباركت : تعظَّ

 خشع : خضع وتواضع •

م من شاء باتلوفيق إىل مقامات السابقني • م : قدَّ  الُمقدِّ

ر : أخر من شاء عن مراتب السابقني •  الُمؤخِّ

 :فوائد احلديث
 امللك، واملقدم، واملؤخر من األسماء احلسىن .1

 استحباب داعء االفتتاح بما يف هذا احلديث إال أن يكون إماًما لقوم ال يؤثرون اتلطويل .2

كر يف الركوع والسجود واالعتدال وادلاعء قبل السالماستحب .3  اب اذلِّ

 إخالص العبادة لكها هلل وحده .4

 ة عنهالرش ال يضاف إيله سبحانه بأي وجه ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاهل وال يف أسمائه، بل الرش يف مفعوالته وخملوقاته ويه منفصل .5

 وأن يضاف إيله حماسن األشياء دون مساويها استعمال األدب يف اثلناء ىلع اهلل تعاىل، .6

 اهلل خالق اخلري والرش وخالق لك َشء .7

 املراجع:املصادر و

بريوت. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال  –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 الفرج أيب ادلين جلمال الصحيحني، حديث من املشلك كشف. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 

 للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج. الرياض –ارش: دار الوطن انل اِلواب، حسني يلع: املحقق اجلوزي، حممد بن يلع بن الرمحن عبد
 ادلين شمس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن ملحمد األفراح، بالد إىل األرواح حادي. ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء دار: نرش
وطار، ملحمد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمِّن، حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، األ نيل. القاهرة املدين، مطبعة: انلارش اجلوزية، قيم ابن

اف دار  -م. 1993 - ـه1413انلارش: دار احلديث، مرص، الطبعة: األوىل،  قَّ صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ
 م 2006 - ـه 1426اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، 

   (8280) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < آل اِليت < االعتقاد يف آل اِليت اتلصنيف:
  انلبوية < أوالده صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

  امهلل إين أحبه فأحبه، وأحب من حيبه
Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya 
maka cintailah ia dan cintailah orang yang 

mencintainya. 

 :احلديث .50
قال: كنُت مع رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يف سوق من أسواق  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 -ثالثا-أين لَُكُع »املدينة، فانرصف فانرصفُت، فقال: 

فقام احلسن بن يلع يميش ويف «. ادُع احلسن بن يلع
َخاب، فقال انليب   -صىل اهلل عليه وسلم-عنقه السِّ

فقال احلسن بيده هكذا، فالزتمه فقال: بيده هكذا، 
حبَّ من حيبه»

َ
حبَهه، وأ

َ
حبه فأ

ُ
وقال أبو «. امهلل إين أ

هريرة: فما اكن أحد أحب إيلَّ من احلسن بن يلع، بعد 
 ما قال. -صىل اهلل عليه وسلم-ما قال رسول اهلل 

** 

50. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di 

salah satu pasar Madinah. Beliau pergi, maka aku juga 

pergi. Lalu beliau bersabda, "Dimanakah anak kecil itu? 

-tiga kali-. Panggilkan Hasan bin Ali." Maka Hasan bin 

Ali berjalan sedang di lehernya ada kalung. Lantas 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berisyarat dengan 

tangannya begini. Lalu Hasan berisyarat dengan 

tangannya begini. Beliau memeluknya lalu berkata, "Ya 

Allah, sesungguhnya aku mencintainya maka cintailah 

ia dan cintailah orang yang mencintainya." Abu 

Hurairah berkata, "Maka tak ada seorang pun yang 

lebih aku cintai dibanding Hasan bin Ali setelah 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengucapkan 

perkatakan tersebut". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-اكن أبو هريرة 
يف سوق من أسواق املدينة، فانرصف  -اهلل عليه وسلم

من السوق وانرصف معه أبو  -عليه الصالة والسالم-
إىل بيت فاطمة   -صىل اهلل عليه وسلم-هريرة، فأىت 

 -ريض اهلل عنه-فسأل عن احلسن  -ريض اهلل عنها-
يعِّن: أين الطفل الصغري؟ ادعوه يل، « ين لَُكعأ»فقال: 

فقام احلسن بن يلع يميش ويف عنقه قالدة فمد انليب 
يده يلعانق احلسن، ومد  -صىل اهلل عليه وسلم-

صىل اهلل عليه -احلسن يده فاعتنقا، فقال انليب 
: امهلل إين أحب احلسن فأحبه، وأحب لك من -وسلم

د أحب إيل من حيبه. قال أبو هريرة: فما اكن أح
بعدما قال رسول  -ريض اهلل عنهما-احلسن بن يلع 

 .ما قال -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di salah satu pasar 

Madinah. Lalu beliau pergi dari pasar itu dan Abu 

Hurairah pun pergi bersama beliau. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendatangi rumah Faṭimah 

-raḍiyallāhu 'anhā-, lalu menayakan tentang Hasan -

raḍiyallāhu 'anhu-. Beliau bertanya, "Di mana luka'." 

Yakni, di mana anak kecil itu? Panggilkan ia untukku. 

Lalu Hasan bin Ali berjalan sedang di lehernya ada 

kalung. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengulurkan 

tangan beliau untuk memeluk Hasan, dan Hasan 

mengulurkan tangannya. Keduanya pun berpelukan. 

Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ya 

Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan maka 

cintailah ia, dan cintailah setiap orang yang 

mencintainya." Abu Hurairah berkata, "Maka tak 

seorang pun yang lebih aku cintai dibanding Hasan bin 

Ali -raḍiyallāhu 'anhumā- setelah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengucapkan perkataan tersebut" 
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 :معاين املفردات
 .لَُكع : صغري •

َخاب : القالدة من طيب ليس فيها ذهب وال فضة، أو يه من خرز أو قرنفل •  .السِّ

 .فالزتمه : فاعتنقه •

 :فوائد احلديث
 .استحباب تلطف الرجل بودله، ورفقه به، ومد يده إيله حىت يعتنقه الصيب .1

: "احلسن -صىل اهلل عليه وسلم-أن احلسن من أهل اجلنة؛ ألنه أخربنا بأنه حيبه، وسأل ربه جل جالهل أن حيبه، وأن حيب لك من حيبه؛ ولقوهل  .2
 .-ريض اهلل عنه-( من حديث أيب سعيد 11777الكربى( وأمحد )ح 8113( والنسايئ )ح3768اجلنة" رواه الرتمذي )حواحلسني سيدا شباب أهل 

 .جواز أن يلبس الصيب السخاب، وهو القالدة .3

 .-ريض اهلل عنه-بمحبة احلسن  -تعاىل-مرشوعية اتلقرب هلل  .4

 .وفيه أيًضا من مفهوم اخلطاب أن اهلل يبغض من يبغض احلسن .5

 املراجع:ر واملصاد

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
بريوت. اإلفصاح عن معاين الصحاح، يلحىي بن هبرية اذلهيل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد  –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

ه. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري، ألمحد بن حممد املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، 1417املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النرش: 
 .ه 1323مرص، الطبعة: السابعة، 

   (11171) املوحد: الرقم
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امهلل إين أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، 
وحب املساكني، وأن تغفر يل وترمحِن، وإذا 

أردت فتنة يف قوم فتوفِن غري مفتون، وأسألك 
يقرب إىل حبك وحب من حيبك، وحب عمل 

 حبك

 

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
kemudahan melakukan kebaikan, 

meninggalkan kemungkaran, mencintai 
orang-orang miskin dan Engkau 

mengampuni serta merahmatiku. Jika 
Engkau menghendaki adanya fitnah pada 
suatu kaum, maka wafatkanlah aku tanpa 
tertimpa fitnah. Aku juga memohon agar 

dapat mencintai-Mu, mencintai orang yang 
mencintai-Mu, dan mencintai amalan yang 

dapat mendekatkanku kepada cinta-Mu. 

 :احلديث .51
قال: احتَبَس عنَّا  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل 

من صالة رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذات غداة 
بح حىت ِكْدنا نرتاءى عنَي الشمس، فخرج  الصُّ
َسيًعا فثوَّب بالصالة، فصىلَّ رسول اهلل صىل اهلل 
ا سلَّم داع بصوته  عليه وسلم وجتوَّز يف صالته، فلمَّ

ثم اْنَفتَل إيلنا « ىلع َمَصافِّكم كما أنتم»فقال نلا: 
ثكم ما حبسِّن عنكم الغداة: »فقال:  أَما إين سأحدِّ

ر يل  إين أت فصلَّيُت ما ُقدِّ قمُت من الليل فتوضَّ
فنَعسُت يف صاليت فاستثقلُت، فإذا أنا بريب تبارك 
وتعاىل يف أحسن صورة، فقال: يا حممد قلت: ِلَّيك 
 األىلع؟ قلُت: ال أدري 

ُ
، قال: فيَم خيتصم املأل ربِّ

، قاهلا ثالثا قال:  ه بني كتيفَّ حىت »ربِّ فرأيتُه وضع كفِّ
، فتجىلَّ يل لكُّ َشء وجدُت بَ  رَد أنامله بني ثدييَّ

، قال: فيَم  وعرفُت، فقال: يا حممد، قلُت: ِلَّيك ربِّ
ارات، قال: ما هن؟   األىلع؟ قلُت: يف الَكفَّ

ُ
خيتصم املأل

قلُت: ميُش األقدام إىل اجلمااعت، واجللوُس يف 
املساجد بعد الصلوات، وإسباُغ الوضوء يف 

َم؟ قلت: إطعاُم الطعام، وِلنُي املكروهات، قال: ثم في
الالكم، والصالُة بالليل وانلاس ِنيام. قال: َسْل. قلت: 
امهلل إين أسألك فِْعَل اخلريات، وتَْرَك املنكرات، وحبَّ 
املساكني، وأن تغفر يل وترمحِّن، وإذا أردَت فتنًة يف 
قوم فتوفَِّّن غري مفتون، وأسألُك حبَّك وحبَّ َمن 

، قال رسول اهلل «َمٍل يُقرِّب إىل حبِّكحيبُّك، وحبَّ عَ 
إنها حقٌّ فادرسوها ثم »صىل اهلل عليه وسلم: 

 «.تعلَّموها

** 

51. Hadis: 

Dari Mu'āż bin Jabal -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Suatu pagi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tertahan melakukan salat Subuh, hingga hampir saja 

kami melihat matahari. Tiba-tiba beliau keluar dengan 

tergesa-gesa lalu melaksanakan salat sunah sebelum 

salat wajib. Beliau melaksanakan salat dan 

menunaikan sekedar yang wajib saja. Usai 

mengucapkan salam, beliau memanggil lalu berkata 

kepada kami, "Tetaplah kalian di saf kalian semula." 

Selanjutnya beliau berpaling kepada kami lalu 

bersabda, "Sesungguhnya aku akan menceritakan 

kepada kalian apa yang telah menahanku dari kalian 

pagi ini. Tadi malam aku bangun lalu berwudu dan 

melaksanakan salat semampuku. Tiba-tiba aku 

merasakan kantuk dalam salatku, hingga terasa berat 

(dan tertidur). Ttiba-tiba aku melihat Rabbku -Tabāraka 

wa Ta'ālā- dalam wujud-Nya yang paling indah. Dia 

berfirman, "Wahai Muhammad!" Aku menjawab, "Aku 

memenuhi seruan-Mu, wahai Rabbku." Dia bertanya, 

"Apa yang diperselisihkan oleh Al-Mala`ul A'la?" Aku 

menjawab, "Aku tidak tahu, wahai Rabbku." Dia 

bertanya seperti itu tiga kali." Beliau bersabda, "Aku 

lihat Allah meletakkan telapak tangan-Nya di pundakku 

hingga aku merasakan dingin jari-jari-Nya di antara 

dadaku hingga segala sesuatu tampak untukku dan 

aku pun tahu. Allah berfirman, "Wahai Muhammad!" 

Aku menjawab, "Aku memenuhi seruan-Mu, wahai 

Rabbku."Apa yang diperselisihkan oleh Al-Mala`ul 

A'la?" Aku menjawab, "Tentang kaftarāt." Allah 

bertanya, "Apa kaftarāt itu?" Aku menjawab, 

"Melangkahkan kaki menuju salat jamaah, duduk di 

masjid setelah salat dan menyempurnakan wudu di 

waktu-waktu yang tidak disukai." Allah bertanya lagi, 

"Lantas apa lagi?" Aku menjawab, "Memberi makan, 

perkataan yang lembut dan salat di malam hari ketika 

manusia tidur." Allah berfirman, "Mintalah!" Aku 

menjawab, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
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kemudahan melakukan kebaikan, meninggalkan 

kemungkaran, mencintai orang-orang miskin dan 

Engkau mengampuni serta merahmatiku. Jika Engkau 

menghendaki adanya fitnah pada suatu kaum, maka 

wafatkanlah aku tanpa tertimpa fitnah. Aku juga 

memohon agar dapat mencintai-Mu, mencintai orang 

yang mencintai-Mu, dan mencintai amalan yang dapat 

mendekatkanku kepada cinta-Mu." Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Sesungguhnya 

itu suatu kebenaran, karena itu pelajari lalu dalami 

(maknanya)"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اهلل خيرب معاذ بن جبل ريض اهلل عنه أن انليب صىل 
عليه وسلم يف بعض األيام تأخر يف اخلروج إيلهم 
لصالة الفجر، حىت اكدت الشمس أن تطلع، فخرج 
إيلهم مرساًع، فأمر بإقامة الصالة، ثم صىل بهم 
وخفَّف، فلما انتىه من صالته، أمرهم أن يظلوا يف 
مواضعهم من الصفوف، ثم أخربهم عن سبب تأخره 

فتوضأ، ثم صىل ما عن صالة الفجر، أنه قام بالليل 
شاء اهلل من الركعات، فنام يف صالته، فرأى ربه تعاىل 
ث  يف املنام يف أحسن صورة، فسأهل: يف أي َشء يتحدَّ
املالئكة املقربون؟ فقال هل انليب صىل اهلل عليه 
وسلم: ال أدري. حَدث هذا السؤال وهذا اجلواب 
ثالث مرات، فوضع الرب سبحانه وتعاىل كفه بني 

نليب صىل اهلل عليه وسلم، حىت أحسَّ انليبُّ كتيف ا
صىل اهلل عليه وسلم بربد أصابعه تعاىل يف صدره. 
ووَْصُف انليب صىل اهلل عليه وسلم لربه عز وجل بما 
وصفه به حق وصدق، جيب اإليمان واتلصديق به 
كما وصف اهلل عز وجل به نفسه مع نيف اتلمثيل 

واشتبه  عنه، ومن أشلك عليه فهُم َشء من ذلك
عليه فليقل كما مدح اهلل تعاىل به الراسخني يف 
العلم وأخرب عنهم أنهم يقولون عند املتشابه: }آمنها 
به لُكٌّ من عند ربِّنا{ وال يتلكَّف ما ال علم هل؛ فإنه 
خُيىش عليه من ذلك اهللكة، فلكما سمع املؤمنون 
شيئاً من هذا الالكم قالوا: هذا ما أخربنا اهلل ورسوهل 
وصدَق اهلل ورسوهُل وما زاَدُهم إاله إيمانًا وتسليًما. وملا 
وضع الرب سبحانه وتعاىل كفه بني كتيف انليب صىل 

** 

Mu'aż bin Jabal -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- suatu hari 

terlambat keluar menuju para sahabat untuk salat 

Subuh hingga matahari hampir terbit. Tiba-tiba beliau 

keluar dengan tergesa-gesa lalu memerintahkan untuk 

mengumandangkan iqamah. Lantas beliau mengimami 

mereka salat dan meringankannya. Usai salat, beliau 

memerintahkan para sahabat agar tetap berada di saf 

mereka masing-masing. Lantas beliau mengabarkan 

kepada mereka sebab keterlambatannya melakukan 

salat fajar, bahwasannya beliau bangun untuk 

mendirikan salat malam, lalu beliau berwudu dan 

melakukan salat beberapa rakaat sesuai kehendak 

Allah. Tiba-tiba beliau tertidur saat salat dan bermimpi 

melihat Rabbnya dalam wujud yang paling indah. Allah 

bertanya kepada beliau, "Apa yang diperbincangkan 

oleh para malaikat yang dekat dengan-Nya?" Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 

"Aku tidak tahu." Pertanyaan dan jawaban ini terulang 

tiga kali. Selanjutnya Allah -Subḥanāhu wa Ta'ālā- 

meletakkan telapak tangannya di antara pundak Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hingga beliau merasakan 

dinginnya jari-jari Allah -Ta'ālā- di dadanya. Deskripsi 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang 

Rabbnya -'Azza wa Jalla- sebagaimana disifatinya 

adalah haq dan benar, harus diimani dan dibenarkan 

sebagaimana Allah -'Azza wa Jalla- mensifati diri-Nya 

disertai penafian penyerupaan-Nya (dengan makhluk). 

Orang yang merasakan kesulitan dalam memahami hal 

itu dan merasa samar baginya, hendaknya dia 

mengatakan sebagaimana Allah -Ta'ālā- memuji 

orang-orang yang dalam ilmunya dan mengabarkan 

tentang mereka bahwa mereka mengatakan tentang 

ayat-ayat yang mutasyābih, "Kami beriman kepadanya 

(Alquran), semuanya dari sisi Rabb kami." Dia tidak 
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اهلل عليه وسلم انكشف هل لك َشء وعرف اجلواب 
فقال: يتحدثون ويتناقشون وخيتصمون يف اخلصال 
ر اخلطيئة، واختصامهم عبارة  اليت من شأنها أن تَُكفِّ

إثبات تلك األعمال والصعود بها إىل  عن تبادرهم إىل
السماء، أو حتدثهم يف فضلها ورشفها، وهذه اخلصال 
يه: امليش إىل صالة اجلماعة، واجللوس يف املسجد 
بعد انتهاء الصلوات لذلكر والقراءة وسماع العلم 
وتعليمه، وإتمام الوضوء وإبالغه مواضعه الرشعية يف 

وء اكلربد احلاالت اليت تكره انلفس فيها الوض
الشديد. ثم قال هل الرب: ثم يف أي َشء خيتصم 
املالئكة املقربون؟ فقال هل انليب صىل اهلل عليه 
وسلم: إطعام انلاس الطعام، والالكم مع انلاس 
بالالكم الطيب اللني، وصالة قيام الليل وانلاس 
نائمون. فقال هل الرب سبحانه: اسألِّن ما شئت. فسأهل 

ه وسلم أن يوفِّقه لفعل لك خري انليب صىل اهلل علي
وترك لك رش، وأن حيببه يف املساكني والفقراء، وأن 
يغفر هل ويرمحه، وإذا أراد اهلل أن يفنت قوًما ويضلهم 
عن احلق، أن يتوفاه غري مفتون وال ضال، وأن يرزقه 
حبَّه وحبَّ من حيب اهلل، وحب لك عمل يقربه إىل 

ه وسلم أصحابه أن اهلل. ثم أخرب انليب صىل اهلل علي
هذه الرؤيا حق، وأمرهم أن يدرسوها ويتعلموا 

 .معانيها وأحاكمها

diberi beban dengan sesuatu yang tidak diketahuinya 

karena hal itu ditakutkan akan membinasakannya. 

Setiap kali orang-orang mukmin mendengar perkataan 

seperti itu, mereka berkata, "Inilah yang diberitakan 

oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kami. Maha Benar 

Allah dan Rasul-Nya." Hal itu menambah iman dan 

penyerahan diri mereka. Ketika Allah -Subḥanāhu wa 

Ta'ālā- meletakkan telapak tangan-Nya di antara dua 

pundak Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka 

terbukalah baginya segala sesuatu dan mengetahui 

jawaban. Beliau bersabda, "Para malaikat itu 

berbincang-bincang, mendiskusikan dan berselisih 

mengenai amalan yang dapat menghapus kesalahan." 

Perselisihan mereka ini merupakan sikap bersegera 

yang mereka lakukan dalam menetapkan amalan-

amalan itu dan membawanya naik ke langit atau 

mereka membicarakan keutamaan dan kemuliaannya. 

Amalan itu adalah berjalan menuju salat jamaah, duduk 

di masjid setelah selesai salat untuk zikir, membaca 

(Alquran), mendengarkan ilmu dan mengajarkannya, 

menyempurnakan wudu, dan menyampaikan (air 

wudhu) ke tempat-tempat yang disyariatkan dalam 

berbagai situasi di mana jiwa tidak suka untuk berwudu 

saat itu, seperti cuaca yang sangat dingin. Kemudian 

Allah berfirman kepada beliau, "Selanjutnya apa yang 

diperselisihkan oleh para malaikat yang dekat dengan-

Nya?" Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 

"Memberi makan kepada manusia, berbicara kepada 

manusia dengan perkataan yang baik dan lembut, salat 

malam saat orang tidur." Allah -Subḥanāhu wa Ta'ālā- 

berfirman kepada beliau, "Mintalah kepada-Ku 

sesukamu." Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memohon kepada-Nya agar memberinya taufik untuk 

melaksanakan segala kebaikan dan meninggalkan 

segala keburukan, menjadikannya cinta kepada orang-

orang miskin dan fakir, mengampuni dan 

merahmatinya. Dan apabila Allah hendak menimpakan 

fitnah kepada suatu kaum dan menyesatkan mereka 

dari kebenaran, hendaknya Dia mewafatkan beliau 

tanpa terkena fitnah dan tidak sesat, serta 

menganugerahkan kepada beliau agar dapat 

mencintai-Nya, mencintai orang yang mencintai-Nya, 

dan mencintai segala amalan yang mendekatkan 

dirinya kepada Allah. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- mengabarkan kepada para sahabatnya 

bahwa mimpi ini benar dan memerintahkan mereka 

agar mempelajarinya dan mendalami makna-makna 

dan hukum-hukumnya. 
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  توحيد األسماء والصفاتالعقيدة < اإليمان باهلل عز وجل <  اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  اتلخريج:
 .سنن الرتمذي مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الغداة : الفجر •

 .ثوَّب بالصالة : أقام الصالة •

ز : خفَّف •  .جتوَّ

 .مصافِّكم : موضعكم يف الصفوف •

 .انفتل : انرصف •

 .نعست : نمت •

 .ِلَّيْك : أنا مقيم ىلع طاعتك •

 .خيتصم : االختصام هو ما جيري بينهم من السؤال واجلواب •

 .املأل األىلع : املالئكة املقربون •

 .من غري تمثيل وال تعطيل -سبحانه-أنامل : أصابع، ويه هنا تثبت ىلع ما يليق جبالل اهلل  •

 .-سبحانه-جتىلَّ : ظهر ربنا  •

ارات : اخلصال اليت من • ر اخلطيئة الكفَّ  .شأنها أن تَُكفِّ

 .إسباغ الوضوء : إتمامه وإبالغه مواضعه الرشعية •

 :فوائد احلديث
 .لم يكن من اعدته صىل اهلل عليه وسلم تأخري صالة الصبح إىل قريب طلوع الشمس .1

هلا، فعليه أن خيففه .2 ر الصالة إىل آخر الوقت لعذر أو غريه وخاف خروج الوقت يف الصالة إن طوَّ  .ا حىت يدركها لكها يف الوقتمن أخَّ

 .من رأى رؤيا ترسه فإنه يقصها ىلع أصحابه وإخوانه املحبني هل .3

 .من استثقل نومه يف تهجده بالليل حىت رأى رؤيا ترسه فإن يف ذلك برشى هل .4

 .فيه داللة ىلع رشف انليب صىل اهلل عليه وسلم وتفضيله بتعليمه ما يف السموات واألرض .5

 .املنام ويه رؤية قلبية وليست برصية وتكون حبسب حال الشخص من الصالح واتلقوىجواز رؤية اهلل يف  .6

 .إثبات الصورة هلل تعاىل .7

 .رؤيا األنبياء ويح من اهلل تعاىل .8

 -سبحانه-ىلع ما يليق جبالهل  -عز وجل-إثبات صفة الكف وصفة الالكم هلل  .9
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م. املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني بن حممد 1975 - ـه1395: اثلانية، الطبعة مرص، –نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب 

ه. خمتار  1412 -دمشق بريوت، الطبعة: األوىل  -املعروف بالراغب األصفهاىن، املحقق: صفوان عدنان ادلاودي، انلارش: دار القلم، ادلار الشامية 
ادلار  - بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرصية الصحاح، لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب
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   (6332) الرقم املوحد:
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امهلل رب جَبائيل، ومياكئيل، وإَسافيل، فاطر 
السماوات واألرض، اعلم الغيب والشهادة، أنت 

حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون، 
اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك 

 تشاء إىل رصاط مستقيم تهدي من

 

"Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil. 
Pencipta langit dan bumi, Dzat Yang 

mengetahui perkara gaib dan tampak. 
Engkaulah yang menetapkan keputusan 

apa yang diperselisihkan di antara hamba-
hamba-Mu. Tunjukkanlah aku kepada 

kebenaran yang diperselisihkan (manusia) 
dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau 
menunjukkan siapa saja yang Engkau 

kehendaki ke jalan yang lurus". 

 :احلديث .52
عن أيب َسلَمة بن عبد الرمحن بن َعوْف، قال: سألُت 

، بأيِّ َشء اكن -ريض اهلل عنها-اعئشَة أمَّ املؤمنني 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم يفَتِتح صالتَه إذا قام من نيبُّ 

الليل؟ قالت: اكن إذا قام من الليل افتتح صالتَه: 
امهللَّ ربَّ ِجربائيل، وِمياكئيل، وإَسافيل، فاطَر »

السماوات واألرض، اعلَم الغيب والشهادة، أنت 
حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون، اهدين ملا 

احلق بإذنك، إنَّك تهدي َمن تشاء إىل اختُِلف فيه من 
 «.رصاٍط مستقيمٍ 

** 

52. Hadis: 

Dari Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf, ia berkata, 

"Aku pernah bertanya kepada Aisyah, Ummul 

Mukminin -raḍiyallāhu 'anha-, apa doa yang dibaca 

oleh Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam mengawali shalat malamnya?" Aisyah 

menjawab, "Apabila beliau menegakkan shalat malam, 

beliau membuka shalatnya dengan doa, "Ya Allah, 

Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil. Pencipta langit dan 

bumi, Dzat Yang mengetahui perkara gaib dan tampak. 

Engkaulah yang menetapkan keputusan apa yang 

diperselisihkan di antara hamba-hamba-Mu. 

Tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang 

diperselisihkan (manusia) dengan izin-Mu. 

Sesungguhnya Engkau menunjukkan siapa yang 

Engkau kehendaki ke jalan yang lurus". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سأل أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف اعئشَة أم 
املؤمنني عن ادلاعء اذلي اكن نيب اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم يفتتح به صالته إذا صىل قيام الليل؟ فقالت 

قيام اعئشة: اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا صىل 
امهلل رب جربيل ومياكئيل »الليل قال هذا ادلاعء: 

وَتصيص هؤالء املالئكة اثلالثة « وإَسافيل
باإلضافة، مع أنه تعاىل رب لك َشء؛ لترشيفهم 
وتفضيلهم ىلع غريهم، وكأنه قدم جربيل; ألنه أمني 
الكتب السماوية، فسائر األمور ادلينية راجعة إيله، 

ر إَسافيل; ألنه انلا فخ يف الصور، وبه قيام وأخَّ
ط مياكئيل; ألنه أمني القطر وانلبات  الساعة، ووسَّ

مة يف ادلنيا،  فاطر »وحنوهما مما يتعلق باألرزاق املقوِّ
اعلم »، أي: مبدعهما وخمرتعهما « السماوات واألرض

** 

Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf bertanya 

kepada Aisyah, Ummul Mukminin mengenai doa yang 

biasa diucapkan oleh Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- ketika memulai shalat malam?" 

Aisyah menjawab, "Apabila Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menegakkan shalat malam, 

beliau mengucapkan doa berikut, "Ya Allah, Tuhan 

Jibril, Mikail, dan Israfil." Pengkhususan ketiga malaikat 

tersebut dengan penyandaran pada lafazh jalalah, 

padahal Allah -Ta'ālā- Tuhan segala sesuatu adalah 

untuk memuliakan mereka dan mengutamakannya dari 

malaikat yang lainnya. Seakan-akan beliau 

mendahulukan Jibril, karena dia penjaga kitab-kitab 

langit. Semua urusan-urusan agama kembali 

kepadanya. Beliau mengakhirkan Israfil karena dia 

adalah malaikat yang meniup sangkakala dan dengan 

itu terjadilah kiamat. Sedangkan yang ditengahnya 

adalah Mikail karena dia penjaga hujan, tumbuhan dan 

sebagainya yang berkaitan dengan rezeki yang 
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ْسَماُء الَماَلئَِكةِ عقيدة << اإِليَماُن بِالَماَلئَِكِة  اتلصنيف:
َ
  << أ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 اعئشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها اتلخريج:
 صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فاطر : ُمبِدع وخُمرتع •

 الغيب : ما اغب عن العباد •

 الشهادة : ما شاهده العباد •

 رصاط : طريق •

 عليه كقوهل تعاىل اهدنا الرصاط املستقيماهدين ملا اختلف فيه من احلق : ثبتِّن  •

 :فوائد احلديث
 استحباب قول هذا ادلاعء يف افتتاح الصالة وخباصة قيام الليل .1

 جربيل ومياكئيل وإَسافيل هم أفضل املالئكة .2

 سؤال اهلداية فيه رد ىلع القدرية .3

 املراجع:املصادر و

 بن أمحد بن موىس بن أمحد بن ملحمود داود، أيب سنن رشح. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 1999- ـه 1420، لرياض، الطبعة: األوىلا – الرشد مكتبة: انلارش املرصي، إبراهيم بن خادل املنذر أبو: املحقق العيىن، ادلين بدر احلنىف الغيتاىب حسني

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 
   (8311) الرقم املوحد:

، أي: اعلم بما اغب عن العباد وما « الغيب والشهادة
« ا خيتلفونأنت حتكم بني عبادك فيما اكنو»شاهدوه 

أي: حتكم بني العباد فيما اكنوا خيتلفون فيه من أمر 
اهدين ملا اختلف فيه من احلق »ادلين يف أيام ادلنيا 

أي: اهدين إىل احلق والصواب يف هذا « بإذنك
االختالف اذلي اختلف انلاس فيه من أمور ادلين 

إنك تهدي من تشاء إىل »وادلنيا بتوفيقك وتيسريك 
ي: فإنك تهدي من تشاء إىل طريق أ« رصاط مستقيم
 .احلق والصواب

menjadi bekal di dunia. "Pencipta langit dan bumi," 

yakni, pencipta dan desainer keduanya. "Yang 

mengetahui perkara gaib dan yang tampak." Yakni, 

mengetahui apa yang tidak terlihat oleh hamba-hamba 

dan apa yang mereka saksikan. "Engkaulah yang 

menetapkan keputusan apa yang diperselisihkan di 

antara hamba-hamba-Mu." Yakni, Engkau menetapkan 

keputusan di antara hamba-hamba mengenai urusan 

agama yang mereka perselisihkan di hari-hari dunia. 

"Tunjukanlah aku kepada kebenaran yang 

diperselisihkan (manusia) dengan izin-Mu." Yakni, 

tunjukanlah aku kepada yang hak dan kebenaran 

dalam perselisihan yang terjadi pada manusia 

mengenai berbagai urusan agama dan dunia dengan 

taufik -Mu dan kemudahan-Mu. "Sesungguhnya 

Engkau menunjukkan siapa yang Engkau kehendaki ke 

jalan yang lurus." Yakni, sesungguhnya Engkau 

memberi petunjuk kepada siapa saja yang Kau 

kehendaki ke jalan yang hak dan benar. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < األسماء واألحاكم < الرشك اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد

 .يسار: رواه مالك. حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: رواه أمحد حديث عطاء بن راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-عطاء بن يسار  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .امهلل : منادى مبٌِّن ىلع الضم يف حمل نصب، وامليم املشددة زائدة •

 .هو املعبود اذلي ال صورة هل: اكلقبور واألشجار والُعمد واحليطان واألحجار وحنوِهاوثنا :  •

 .اَتذوا قبور أنبيائهم مساجد : يعِّن بنوا عليها مواضع للعبادة •

 :فوائد احلديث
 .أن الغلو يف قبور األنبياء جيعلُها أوثاناً تُعبد .1

 .الرشكأن من الغلو يف القبور اَتاذها مساجد، وهذا يؤدهي إىل  .2

 .إثبات اتصاف اهلل سبحانه بالغضب ىلع ما يليق جبالهل .3

 .-تعاىل-قصد القبور تلعظيمها عبادة هلا، فيكون رشاك مهما اكن قرب صاحبها من اهلل  .4

 .حتريم بناء املساجد ىلع القبور .5

امهلل ال جتعل قَبي وثنا يُعبد، اشتد غضب اهلل 
  لَع قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

Ya Allah, janganlah Engkau jadikan 
kuburanku berhala yang disembah! Allah 

sangat murka kepada kaum yang 
menjadikan kuburan-kuburan para 

nabinya sebagai masjid. 

 :احلديث .53
 -ريض اهلل عنه-عن عطاء بن يسار وأيب هريرة 

مرفواعً: "امهلل ال جتعل قربي وثنا يُعبد، اشتد غضب 
 اهلل ىلع قوم اَتذوا قبور أنبيائهم مساجد".

** 

53. Hadis: 

Dari Atha' bin Yasar dan Abu Hurairah -raḍiyallāhu 

'anhu- secara marfū', "Ya Allah, janganlah Engkau 

jadikan kuburanku berhala yang disembah! Allah 

sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan-

kuburan para nabinya masjid". 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan dua riwayatnya Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -خاف  أن يقع يف أمته مع قربه  -َصىلَّ اّللَّ
ما وقع من ايلهود وانلصارى مع قبور أنبيائهم من 
الغلو فيها حىت صارت أوثاناً، فرِغب إىل ربه أن ال 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -جيعل قربه كذلك، ثم نبهه  ىلع  -َصىلَّ اّللَّ
صارى، سبب حلوق شدة الغضب واللعنة بايلهود وانل

وها أوثاناً  أنه ما فعلوا يف حق قبور األنبياء حىت صريه
 .تعبد، فوقعوا يف الرشك العظيم املضاد للتوحيد

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengkhawatirkan umatnya akan memperlakukan 

kuburannya seperti orang Yahudi Nashrani 

memperlakukan kuburan-kuburan para nabi mereka 

berupa sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan itu 

sehingga menjadi berhala. Beliau memohon kepada 

Rabbnya agar tidak menjadikan kuburnya seperti itu. 

Beliau juga mengingatkan bahwa penyebab orang-

orang Yahudi dan Nasrani ditimpa kemurkaan dan 

laknat adalah karena mereka melakukan tindakan 

tersebut terhadap kuburan-kuburan para nabinya 

hingga mereka menjadikannya berhala-berhala yang 

disembah. Akhirnya mereka jatuh ke dalam syirik besar 

yang bertentangan dengan tauhid. 
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 .حتريم الصالة عند القبور ولو لم ينب مسجًدا .6

 املراجع:املصادر و

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، دار -م. 1957 - ـه1377اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة، فتح املجيد رشح كتاب -
 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل -ه. 1424ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية، 

اتلمهيد لرشح كتاب -م. 2003 - ـه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، -م. 2001
ة اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسس -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط -م. 2003 - ـه1424اتلوحيد، دار اتلوحيد، تاريخ النرش: 

ِلنان، اعم النرش:  -موطأ اإلمام مالك، ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -م. 2001 - ـه1421الرسالة، الطبعة: األوىل، 
 .م1985مشاكة املصابيح، لألِلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة، -م. 1985 - ـه1406

   (3336) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

امهلل لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك تولكت، 
وإيلك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر يل ما 

قدمت وما أخرت، وأَسرت وأعلنت، وما أنت 
 أعلم به مِن، ال هلإ إال أنت

 

"Ya Allah, aku menyerahkan diri kepada-
Mu, beriman kepada-Mu, bertawakal 

kepada-Mu, mengajukan perkara kepada-
Mu, dan mengajukan gugatan kepada-Mu. 
Karena itu, ampunilah aku dari dosa yang 
telah lalu dan yang akan datang, apa yang 

aku lakukan sembunyi-sembunyi dan 
terang-terangan, dan apa yang Engkau 

lebih tahu dariku. Tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah selain Engkau". 

 :احلديث .54
صىل -اكن انليبُّ  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 
د من الليل قال:  -اهلل عليه وسلم امهلل ربَّنا »إذا َتَهجَّ

ولك احلمُد لك احلمُد، أنت َقيُِّم السموات واألرض، 
، ولك احلمُد  أنت ربُّ السموات واألرض وَمن فيهنَّ
 ، ، أنت احلقُّ أنت نوُر السموات واألرض ومن فيهنَّ
، واجلنُة  ، ولقاؤك احلقُّ ، ووعُدك احلقُّ وقولُك احلقُّ
، امهلل لك أسلمُت،  ، والساعُة حقٌّ ، وانلاُر حقٌّ حقٌّ
ُت، وإيلك خاصمُت، وبك  وبك آمنُت، وعليك توَّكَّ

رُت، وأَسرُت  مُت وما أخَّ حاكمُت، فاغفر يل ما قدَّ
 «.وأعلنُت، وما أنت أعلم به مِّن، ال هلإَ إال أنت

** 

54. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma, bahwa 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila 

melaksanakan shalat tahajud di malam hari, beliau 

membukanya dengan ucapan,“Ya Allah, segala puji 

bagi Engkau. Engkau pemelihara langit dan bumi serta 

makhluk yang berada di dalamnya. Segala puji bagi 

Engkau. Engkau memiliki kerajaan langit, bumi dan 

siapa saja yang berada di dalamnya. Segala puji bagi 

Engkau. Engkau adalah cahaya bagi langit, bumi dan 

siapa saja yang berada di dalamnya. Segala puji bagi 

Engkau. Engkau Raja langit dan bumi dan Raja bagi 

siapa saja yang berada di dalamnya. Segala puji bagi 

Engkau. Engkaulah Al Haq. Janji-Mu pasti benar, 

firman-Mu pasti benar, pertemuan dengan-Mu pasti 

benar, firman-Mu pasti benar, surga itu benar adanya, 

neraka itu benar adanya, para nabi itu membawa 

kebenaran, dan Muhammad Shallallahu ’alaihi 

Wasallam itu membawa kebenaran, hari kiamat itu 

benar adanya. Ya Allah, kepada-Mu lah aku berserah 

diri.Kepada-Mu lah aku beriman. Kepada-Mu lah aku 

bertawakal. Kepada-Mu lah aku bertaubat. Kepada-Mu 

lah aku mengadu. Dan kepada-Mu aku berhukum. 

Maka ampunilah dosa-dosaku. Baik yang telah aku 

lakukan maupun yang belum aku lakukan. Baik apa 

yang aku sembunyikan maupun yang aku nyatakan. 

Engkaulah Al Muqaddim dan Al Muakhkhir. Tiada 

Tuhan yang berhak disembah selain Engkau.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اهلل عليه وسلم إذا قام لصالة الليل اكن انليبُّ صىل 
امهلل ربَّنا لك »قال بعد أن يكربِّ تكبرية اإلحرام: 

أي: مجيع احلمد واجب ومستحق هلل تعاىل، « احلمدُ 
فهو املحمود ىلع صفاته، وأسمائه، وىلع نعمه، وأياديه، 
وىلع خلقه وأفعاهل، وىلع أمره وُحكمه، وهو املحمود 

** 

Apabila Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berdiri untuk melaksanakan shalat, maka setelah 

mengucapkan takbiratul ihram, beliau mengucapkan 

doa, "Ya Allah, Tuhan kami, segala puji milik-Mu," 

yakni, segala pujian wajib dan menjadi hak Allah -

Ta'ālā-. Dia terpuji dalam sifat-sifat-Nya, nama-nama-

Nya, nikmat-Nya, kemurahan hati-Nya, penciptaan-
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أنت َقيُِّم »باطنًا. ثم قال: أواًل وآخًرا، وظاهًرا و
أي: أنت اذلي أقمتهما من « السموات واألرض

العدم، والقائم عليهما بما يصلحهما ويقيمهما، فأنت 
اخلالق الرازق، املالك املدبر، املحيي املميت.  ثم قال: 

« ولك احلمُد أنت رب السموات واألرض ومن فيهنَّ »
ما أي: أنت مالكهما ومن فيهما، واملترصف به

بمشيئتك، وأنت موِجدهما من العدم، فامللك لك، 
وليس ألحد معك اشرتاك أو تدبري، تباركت 

ولك احلمُد أنت نوُر السماوات »وتعايلت. ثم قال: 
فمن صفاته سبحانه أنه نور، « واألرض ومن فيهنَّ 

واحتجب عن خلقه بانلور، وهو سبحانه منوِّر 
ألرض، السماوات واألرض، وهادي أهل السماوات وا

وال ينبيغ نيف صفة انلور عن اهلل تعاىل أو تأويلها.  
فاحلق اسم من أسمائه وصفة من « أنت احلقُّ »ثم قال: 

صفاته، فهو احلق يف ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود 
اكمل الصفات وانلعوت، وجوده من لوازم ذاته، وال 

« وقولُك احلقُّ »وجود ليشء من األشياء إال به.  ثم قال: 
قلتَه فهو صدق وحق وعدل، ال يأتيه اِلاطل من  ما

بني يديه، وال من خلفه، ال يف خربه، وال يف ُحكمه 
ووعُدك »وترشيعه، وال يف وعده ووعيده.  ثم قال: 

يعىن: ال َتلف امليعاد، فما وعدت به فال بد « احلقُّ 
من وقوعه، ىلع ما وعدت، فال ُخلف فيه وال تبديل.  

أي: ال بد للعباد من مالقاتك، « ولقاؤك حقُّ »ثم قال: 
فتجازيهم ىلع أعماهلم، واللقاء يتضمن رؤية اهلل 

، وانلاُر حقٌّ »سبحانه.  ثم قال:  أي: « واجلنُة حقٌّ
ثابتتان، موجودتان، كما أخربَت بذلك أنهما معدتان 
ألهلهما، فهما دار اِلقاء، وإيلهما مصري العباد. ثم 

وم القيامة حق ال أي: ميجء ي« والساعُة حقٌّ »قال: 
مرية فيه، فهو ثابت ال بد منه، ويه نهاية ادلنيا، 

معناه: « امهلل لك أسلمُت »ومبدأ اآلخرة. وقوهل: 
وبك »انقدت حلكمك وسلمت ورضيت. وقوهل: 

قت بك وبما أنزلت، وعملت « آمنت يعىن: صدَّ
أي: اعتمدت عليك، « وعليك توَّكت»بمقتىض ذلك. 

ت أموري إيلك،  أي: بما « ك خاصمتوإيل»ووَّكَّ
آتيتىن من الرباهني احتججت ىلع املعاند وغلبته 

Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, perintah-Nya dan 

ketetapan-Nya. Dialah yang terpuji di awal dan di akhir, 

lahir dan batin. Selanjutnya beliau mengucapkan, 

"Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi." Yakni, 

Engkaulah yang menegakkannya dari ketiadaan, 

mengurus keduanya dengan hal-hal yang dapat 

memperindah dan menegakkannya. Engkaulah 

Pencipta dan Pemberi rezeki, Pemilik dan Pengatur, 

Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. 

Selanjutnya beliau mengucapkan, "Segala puji hanya 

milik-Mu. Engkaulah Tuhan langit dan bumi dan 

makhluk yang ada di dalamnya." Yakni, Engkau Pemilik 

keduanya dan makhluk yang ada di dalamnya, yang 

mengatur keduanya dengan kehendak-Mu. Engkau 

yang mengadakan keduanya dari ketiadaan. Dengan 

demikian, kerajaan adalah milik-Mu dan tidak ada 

keterlibatan atau pengaturan seorang pun bersama-

Mu. Engkau Maha Suci dan Engkau Maha Luhur. Lalu 

mengucapkan, "Segala puji hanya milik-Mu. Engkaulah 

cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di 

dalam keduanya." Di antara sifat Allah ialah cahaya 

dan Dia tersembunyi dari makhluk-Nya dengan 

cahaya. Dia Penerang langit dan bumi, Pemberi 

petunjuk penghuni langit dan bumi, dan tidak boleh 

menafikan atau menakwilkan sifat cahaya dari Allah -

Ta'ālā-. Lalu mengucapkan, "Engkaulah Al-Haq." Al-

Haq adalah salah satu nama Allah dan salah satu sifat-

Nya. Dia adalah Al-Haq dalam dzat dan sifat-Nya. Dia 

adalah wajib ada dengan segala sifat dan ciri. 

Keberadaan-Nya merupakan keharusan dzat-Nya. 

Tidak ada wujud sesuatu melainkan Dia yang 

mengadakannya. Lalu mengucapkan, "Firman-Mu 

adalah benar," apa yang Engkau firmankan adalah 

benar, hak, dan adil tanpa tercampuri kebatilan dari 

depan-Nya, dari belakang-Nya, baik dalam kabar-Nya, 

hukum-Nya, dan syariat-Nya. Tidak juga pada janji dan 

ancaman-Nya. Lalu mengucapkan, "janji-Mu adalah 

benar," yakni, Engkau tidak pernah ingkar janji. Apa 

yang Engkau janjikan pasti akan terjadi sesuai dengan 

yang telah Engkau janjikan. Tidak ada pergantian dan 

perubahan di dalamnya. Lalu mengucapkan, "dan 

pertemuan-Mu adalah benar." Yakni, setiap hamba 

pasti berjumpa dengan-Nya, lalu mereka diberi balasan 

atas amal-amalnya. Perjumpaan ini tercakup di 

dalamnya melihat Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā-. Lalu 

mengucapkan, "Surga itu benar, neraka itu benar," 

yakni, keduanya sudah ditetapkan dan ada 

sebagaimana engkau telah diberitahu mengenai hal itu 

bahwa keduanya sudah disiapkan bagi para 

penghuninya. Keduanya adalah perkampungan abadi 
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ْسَماِء احلُْسىَن  اتلصنيف:
َ
ُح األ ْسَماُء احلُْسىَن << رَشْ

َ
  عقيدة << األ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -اهلل عنهماريض -ابن عباس  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
د : صىلَّ بالليل •  .تهجَّ

 .قيِّم : القائم بمصاحلها •

 .الساعة : القيامة •

ت : اعتمدت •  .توَّكَّ

أي: لك من أىب قبول احلق، أو « وبك حاكمت»
جحده، حاكمته إيلك وجعلتك احلكم بيِّن وبينه 
جمانبًا بذلك حكم لك طاغوت، من قانون وضيع، أو 
اكهن أو غريه، مما يتحاكم إيله البرش، من األوضاع 

رُت، »: اِلاطلة رشاعً. وقوهل مُت وما أخَّ فاغفر يل ما قدَّ
أي: اغفر « وأَسرُت وأعلنُت، وما أنت أعلم به مِّن

يل ما عملُت من اذلنوب، وما سأعمله، وما ظهر منها 
ألحد من خلقك، وما خيف عنهم، ولم يعلمه غريك. 

ه إىل « ال هلإَ إال أنت»ثم ختم داعءه بقوهل:  فال أتوجَّ
ل ودعوته ضالل ووبال، سواك؛ إذ لك مألوه غريك باط

وهذا هو اتلوحيد اذلي جاءت به رسل اهلل، وفرضه 
 .تعاىل ىلع عباده

dan kepadanya tempat kembali semua hamba. Lalu 

mengucapkan, "dan kiamat itu benar." Yakni, terjadinya 

kiamat adalah sesuatu yang benar tanpa ada keraguan 

di dalamnya. Ia ditetapkan dan pasti terjadi. Kiamat 

adalah akhir dunia dan permulaan akhirat. Sabdanya, 

"Ya Allah, aku menyerahkan diri kepada-Mu," artinya 

aku tunduk kepada hukum-Mu, menyerahkan diri, dan 

rela. Sabdanya, "beriman kepada-Mu," yakni, aku 

membenarkan-Mu dan apa yang Engkau turunkan, dan 

aku melakukan sebagaimana keharusannya. 

"bertawakal kepada-Mu," yakni, aku bersandar 

kepada-Mu dan menyerahkan segala urusanku 

kepada-Mu. "mengajukan perkara kepada-Mu," yakni, 

dengan berbagai bukti yang diberikan kepadaku, aku 

berhujjah kepada pembangkang dan mengalahkannya. 

"dan mengajukan gugatan kepada-Mu." Yakni, setiap 

orang yang menolak untuk menerima kebenaran atau 

mengingkarinya, maka aku mengajukan gugatan 

kepada-Mu dan aku menjadikan-Mu sebagai penentu 

keputusan antara aku dengannya, guna menghindari 

keputusan thaghut berupa undang-undang 

konvensional atau dukun atau lainnya yang biasanya 

dijadikan rujukan oleh manusia, berupa hukum-hukum 

yang batil secara syariat. Sabdanya, "Karena itu, 

ampunilah aku dari dosa yang telah lalu dan yang akan 

datang, apa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi dan 

terang-terangan, dan apa yang Engkau lebih tahu 

dariku." Yakni, ampunilah aku dari dosa yang telah aku 

kerjakan dan yang akan aku kerjakan, dosa yang 

tampak pada seseorang dari makhluk-Mu dan apa 

yang tersembunyi dari mereka dan yang tidak diketahui 

oleh selain-Mu. Selanjutnya beliau menutup doanya 

dengan ucapan, "Tidak ada tuhan yang benar selain 

Engkau." Aku tidak menghadap kecuali kepada-Mu, 

karena setiap yang dipertuhankan selain-Mu adalah 

batil dan dakwahnya adalah sesat dan binasa. Inilah 

tauhid yang dibawa oleh para utusan Allah dan 

diwajibkan oleh Allah -Ta'ālā- kepada para hamba-Nya. 
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 .خاصمت : غلبت املعاند باحلجة •

 .أَسرت : أخفيت •

 :فوائد احلديث
 .وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل جيب إثباتها من غري حتريف -تعاىل-انلور صفة من صفات اهلل  .1

 .، والقيومية وصف من أوصافه اذلاتية-سبحانه-القيوم من أسمائه  .2

 .وصفة ومن صفاته -تعاىل-احلق اسم من أسمائه  .3

 .-سبحانه-لقاء اهلل حق، وهو يتضمن رؤيته  .4

 .اجلنة وانلار خملوقتان موجودتان اآلن .5

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
، انلارش: بريوت. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم -حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

بريوت. كشف املشلك من حديث الصحيحني، جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني  -املكتبة العلمية 
حتقيق: يوسف الشيخ رازي، ال احلنيف القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو ادلين لزين الصحاح، خمتار. الرياض –اِلواب، انلارش: دار الوطن 

 تميم أيب: حتقيق بطال، البن اِلخاري صحيح رشح. م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -حممد، نرش: املكتبة العرصية 
املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد ربية الع اللغة معجم. م2003 ه،1423 اثلانية: الطبعة السعودية،-الرياض الرشد، مكتبة: نرش إبراهيم، بن ياَس

م. رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري، لعبد اهلل بن حممد  2008 - ـه 1429عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 
اف ه. صفات اهلل عز وج 1405الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل،  قَّ ل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ

 .م 2006 - ـه 1426دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، 
   (8285) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة الربزخية اتلصنيف:

 .متفق عليه احلديث:راوي 

اِء بِْن اَعزٍِب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-الرَْبَ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يثبت : يقوي •

 .بالقول اثلابت : أي: اذلي ثبت باحلجة واستقر وتمكن يف قلوبهم •

 :فوائد احلديث
 .باحلجة املنجية، ويه الشهادتانأن سؤال القرب حق، وأن اهلل تعاىل يلهم املؤمن انلطق  .1

 .عناية اهلل بعباده املؤمنني يف ادلنيا واآلخرة .2

َ به كتاب اهلل هو الكم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .3  .خري ما فرُسِّ

 .من دام ىلع الشهادة يف ادلنيا يلقنه اهلل تعاىل إياها يف قربه .4

ْن ال هلإَ إال اهلُل، املسلُم إذا ُسئَِل يف الَقَْبِ يَْشَهُد 
َ
أ

ًدا َرُسوُل اهللِ، فذلك قوَُلُ تعاىل: يُثَبيُت  نَّ حُمَمَّ
َ
وأ

ْنَيا  اهلُل اذِليَن آَمُنوا بالَقْوِل الَّابِِت يف احَلَياةِ ادلُّ
 وِّف اآلِخَرةِ 

 

Seorang muslim apabila ditanya di kubur, 
tentu dia bersaksi bahwa tidak ada Ilah 

yang haq selain Allah dan sesungguhnya 
Muhammad adalah utusan Allah. Itulah 

(makna) firman Allah -Ta'ālā-, "Allah 
meneguhkan (iman) orang-orang yang 

beriman dengan ucapan yang teguh dalam 
kehidupan di dunia dan di akhirat." (QS. 

Ibrahim: 27) 

 :احلديث .55
املسلُم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-بن اعزب عن الرباء 

ًدا  نَّ حُمَمَّ
َ
ْن ال هلإَ إال اهلُل، وأ

َ
إذا ُسئَِل يف الَقرْبِ يَْشَهُد أ

رَُسوُل اهلِل، فذلك قوهُلُ تعاىل: )يُثَبُِّت اهلُل اذِليَن آَمنُوا 
ْنيَا ويف اآلِخَرِة( ]إبراهيم:  بالَقْوِل اثلَهابِِت يف احلَيَاِة ادلُّ

27]». 

** 

55. Hadis: 

Dari Al-Barra' bin Azib -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfu', "Seorang muslim apabila ditanya di kubur, tentu 

dia bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang haq selain Allah 

dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. 

Itulah (makna) firman Allah -Ta'ālā-, "Allah 

meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman 

dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia 

dan di akhirat." (QS. Ibrahim: 27) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

امللاكن املوالكن بذلك يُسأل املؤمن يف القرب، يسأهل 
وهما منكر ونكري، كما جاء تسميتهما يف سنن 
الرتمذي، فيشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممًدا رسول 

هذا هو القول  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل. قال انليب 
يَن آَمنُوا  ِ ُ اذلَّ اثلابت اذلي قال اهلل فيه: }يُثَبُِّت اّللَّ

ْنيَا َويِف اآْلِخَرِة{ ]إبراهيم: بِالَْقْوِل اثلَّابِِت يِف احْلَ  يَاِة ادلُّ
27]. 

** 

Seorang mukmin akan ditanya di dalam kuburnya. Ia 

ditanya oleh dua malaikat yang diberi tugas untuk itu. 

Keduanya adalah Munkar dan Nakir. Lantas orang 

mukmin itu bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang haq 

selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah 

utusan Allah. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Inilah perkataan yang teguh dimana 

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Allah meneguhkan (iman) 

orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh 

dalam kehidupan di dunia dan di akhirat." (QS. Ibrahim: 

27) 
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 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
اليل، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهل -بريوت -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي
طوق انلجاة،  ن إسماعيل اِلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دارب حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح اِلخاري  -ه. 1407عرش، 

الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422الطبعة األوىل، 
 .ه1417

   (4206) الرقم املوحد:
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 العقيدة < األسماء واألحاكم < زيادة اإليمان ونقصانه اتلصنيف:
 واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدةالفضائل 

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت

حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه: متفق عليه. حديث جابر ريض اهلل عنه: رواه مسلم. حديث أيب موىس ريض اهلل عنه:  راوي احلديث:
 .متفق عليه

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس األشعري 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .املسلم : أي: الاكمل اإلسالم •

 .املهاجر : اتلارك ملا نىه اهلل عنه •

 :احلديثفوائد 
 .كمال اإلسالم ال يكون إال بعدم إحلاق األذى باآلخرين ماديًّا اكن أو معنويًّا .1

 .به -تعاىل-احلث ىلع ترك املعايص والزتام ما أمر اهلل  .2

 .وحقوق املسلمني -تعاىل-أفضل املسلمني من أدى حقوق اهلل  .3

املسلُم من َسلَِم املسلموُن من لسانِه ويَِدهِ، 
  واملهاجُر من َهَجَر ما نىه اهلُل عنه

“Seorang muslim adalah orang yang kaum 
muslimin lainnya selamat dari lisan dan 

tangannya. Orang yang berhijrah itu adalah 
orang yang meninggalkan apa yang 

dilarang oleh Allah". 

 :احلديث .56
ريض اهلل -عن عبد اهلل بن عمرو وجابر بن عبد اهلل 

املسلُم من َسِلَم املسلموُن من لسانِه »مرفواعً:  -عنهم
وعن أيب «. وَيِدهِ، واملهاجُر من َهَجَر ما نىه اهلُل عنهُ 

يُّ قال: قلُت: يا رسوَل  -ريض اهلل عنه-موىس 
َ
اهلِل أ

فَْضُل؟ قال: 
َ
َمْن َسِلَم املسلموُن من لِسانِِه »املسلمنَي أ

 «.َوَيِدهِ 

** 

56. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amr dan Jabir bin Abdillah 

Radhiyallahu 'Anhum secara marfu', “Seorang muslim 

adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari 

lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah itu adalah 

orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh 

Allah.” Dari Abu Musa Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: 

“Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, orang muslim 

manakah yang paling utama?’ Beliau menjawab: ‘Siapa 

yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan 

tangannya”’. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املسلم من سلم املسلمون من لسانه فال يسبهم، وال 
يلعنهم، وال يغتابهم، وال يسىع بينهم بأي نوع من 

يده فال يعتدي أنواع الرش والفساد، وسلموا من 
عليهم، وال يأخذ أمواهلم بغري حق، وما أشبه ذلك، 

 .-تعاىل-واملهاجر من ترك ما حرم اهلل 

** 

Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin 

lainnya selamat dari lisannya; sehingga ia tidak 

mencela, melaknat dan mengghibah mereka, juga tidak 

pernah melakukan satu bentuk keburukan dan 

kerusakan pun di tengah mereka. Kaum muslimin juga 

selamat dari tangannya, karena ia tidak mengganggu 

mereka, tidak pernah mengambil harta mereka tanpa 

alasan yang benar dan seterusnya. Dan orang yang 

berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang 

diharamkan oleh Allah. 
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 .االعتداء قد يكون قواًل أو فعاًل  .4

ا الظاهرة: يه الفرار بادلين من الفنت، واالنتقال من دار الكفر إىل دار اإلسالم، أو دار اخلوف إىل دار اهلجرة هجرتان: ظاهرة وباطنة، أم .5
 .األمن.أما اِلاطنة: يه ترك هوى انلفس وشهواتها

 املراجع:املصادر و

الصاحلني، ملصطىف اخلن وآخرون، نرش: مؤسسة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض 
ه. بهجة انلاظرين 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

ة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجا
 .بريوت -ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (10101) الرقم املوحد:
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .وابن ماجهرواه أمحد  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو جُنَيد عمران بن حصني اخلزايع  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الواهنة : نوٌع من املرض يصيب ايلد •

 .انزعها : والزنُع هو اجلذب بقوة •

 .وهنًا : ضعًفا •

انزعها فإنها ال تزيدك إال وهنا، فإنك لو مت 
  ويه عليك ما أفلحت أبدا

Lepaskan gelang itu, karena ia hanya akan 
menambah kelemahan pada dirimu. 

Sesungguhnya jika engkau meninggal 
dunia dan gelang itu masih ada di 

tubuhmu, maka engkau tidak akan 
beruntung selama-lamanya. 

 :احلديث .57
-"أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عمران بن حصني 

رأى رجال يف يده َحلَْقٌة من  -صىل اهلل عليه وسلم
ُصْفٍر، فقال: ما هذا؟ قال من الَواِهنَِة، فقال: انزعها 
فإنها ال تَزيدك إال وَْهًنا؛ فإنك لو ُمتَّ ويه عليك ما 

 أفلحت أبًدا".

** 

57. Hadis: 

Dari Imran bin Hushain -radhiyallahu `anhu secara 

marfū: "Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melihat seorang lelaki yang di tangannya ada gelang 

dari kuningan. Beliau bertanya, "Apa ini?" Orang itu 

menjawab, "Untuk menangkal penyakit ". Lantas beliau 

bersabda, "Lepaskan gelang itu, karena ia hanya akan 

menambah kelemahan pada dirimu. Sesungguhnya 

jika engkau meninggal dunia dan gelang itu masih ada 

di tubuhmu, maka engkau tidak akan beruntung 

selama-lamanya". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

موقًفا  -ريض اهلل عنهما-يذكر نلا عمران بن حصني 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -من مواقف رسول اهلل  يف  -َصىلَّ اّللَّ

حماربة الرشك وَتليص انلاس منه، ذلك املوقُف: أنه 
انلحاس أبرص رجال البًسا حلقة مصنوعة من 

األصفر، فسأهل عن احلامل هل ىلع لبسها؟ فأجاب 
الرجل أنه لبسها تلعِصمه من األلم، فأمر باملبادرة 
بطرحها، وأخربه أنها ال تنفعه بل ترضه، وأنها تزيد 
ادلاء اذلي لبست من أجله، وأعظم من ذلك لو 
استمرْت عليه إىل الوفاة ُحرم الفالح يف اآلخرة 

 .أيضا

** 

Imran bin Huṣain -raḍiyallāhu 'anhuma- menuturkan 

kepada kita salah satu sikap Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dalam memerangi syirik dan 

menyelamatkan manusia darinya. Sikap tersebut ialah 

bahwa beliau melihat seorang lelaki mengenakan 

gelang yang terbuat dari kuningan. Lantas beliau 

bertanya kepada orang itu tentang alasannya memakai 

gelang itu?" Lelaki itu menjawab bahwa dia 

mengenakan gelang itu agar memeliharanya dari rasa 

sakit. Lantas beliau memerintahkannya agar segera 

melemparkannya, dan beliau memberitahunya bahwa 

gelang itu tidak akan memberinya manfaat, tetapi 

malah membahayakannya. Gelang itu hanya akan 

menambah penyakit pada orang yang memakainya. 

Lebih besar dari itu, apabila gelang itu terus-menerus 

(dipakai) sampai wafat, niscaya ia juga terhalang dari 

keberuntungan di akhirat. 
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 .ما أفلحت : الفالح هو الفوز والظفر والسعادة •

 .به عمران بن حصني الراوي نفسهرجال : املراد  •

 .حلقة من صفر : احللقة يه ما أحاط باليشء •

 .ُصْفر : انلحاس األصفر •

 :فوائد احلديث
 .أن لبس احللقة وغريها لالعتصام بها من األمراض من الرشك .1

 .انليه عن اتلداوي باحلرام .2

 .إنكار املنكر وتعليم اجلاهل .3

 .رضر الرشك يف ادلنيا واآلخرة .4

 .فيت واعتبار املقاصداستفصال امل .5

 .اتلغليظ يف اإلنكار ىلع من فعل شيئًا من الرشك؛ ألجل اتلنفري منه .6

 .أن مراتب اإلنكار تتفاوت، فإذا نفع الالكم حرم اتلغليظ .7

 .بيان جهل املرشكني قبل اإلسالم .8

 .ال يعذر الشخص جبهله مع إماكن اتلعلم .9

 .أن األعمال خبواتيمها .10

 .املنكر أن يسأل أوال عن احلالأنه ينبيغ ملن أراد إنكار  .11

 املراجع:املصادر و

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، 2001 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
اعدل مرشد، وآخرون، نرش:  -حتقيق: شعيب األرنؤوط  م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل،2003ه/1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

فيصل عيىس اِلايب  -م. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 2001 - ـه1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
 .اململكة العربية السعودية -دار املعارف، الرياض احلليب. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، لألِلاين، نرش: 

   (6362) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نِْبيَاِء َوُمْعِجَزاُتُهمْ  اتلصنيف:
َ
نِْبيَاِء << آيَاُت األ

َ
  عقيدة << اإِليَماُن بِالرُُّسِل َواأل

 متفق عليه راوي احلديث:

 عبد اهلل بن مسعود اتلخريج:
 صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 عهد : زمان •

 فلقة : القطعة من اليشء املنشق •

 اللَُّهمَّ : يا اهلل •

 :فوائد احلديث
 انشقاق القمر من اآليات اليت تدل ىلع صدق انليب صىل اهلل عليه وسلم؛ ألنه أمر خارج عن األمور األرضية .1

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
يلع بن  بن الرمحن عبد الفرج أيب ادلين جلمال الصحيحني، حديث من املشلك كشف. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. الرياض –حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني اِلواب، انلارش: دار الوطن 
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، – بريوت الفكر، دار: انلارش

   (8298) الرقم املوحد:

انشق القمر لَع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فلقتني، فسرت اجلبل فلقة، واكنت فلقة 

رسول اهلل صىل اهلل عليه  فوق اجلبل، فقال
 وسلم: امهلل اشهد

 

"Bulan pernah terbelah pada masa 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjadi dua bagian. Lantas gunung 
menutupi satu potongan dan satu potongan 

lain (dari bulan itu) ada di atas gunung. 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Ya Allah, saksikanlah"! 

 :احلديث .58
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

انشقَّ القمر ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
فِلَْقتني، فسرت اجلبل فِلَْقة، واكنت فِلَْقة فوق اجلبل، 

 «.امهللَّ اشَهدْ »وسلم: فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

** 

58. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Bulan pernah terbelah pada masa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjadi dua bagian. Lantas 

gunung menutupi satu potongan dan satu potongan 

lain (dari bulan itu) ada di atas gunung. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ya Allah, 

saksikanlah"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

انشق القمر يف زمان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
لك قطعة يف ماكن، فقال رسول اهلل قطعتني متفارقتني 

أي: امهلل اشهد « امهلل اشهد»صىل اهلل عليه وسلم: 
 .عليهم أنِّن قد أريتهم ادليلَل ىلع معجزيت ونبويت

** 

"Bulan pernah terbelah pada masa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjadi dua bagian yang 

saling terpisah. Setiap bagian berada di satu tempat. 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Ya Allah, saksikanlah." Yakni, ya Allah, 

saksikanlah atas mereka bahwa aku telah 

memperlihatkan kepada mereka bukti mukjizatku dan 

kenabianku! 
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  العقيدة < اإليمان بالرسل < نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

ِخري  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن الشِّ
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وفد : الوفد مجع وافد، كركب وراكب، وهم اذلين خيرجون إىل ملك أو أمر هام •

 .سيدنا : السيد الرجل املقدم يف قومه •

ؤدد اتلام هلل  •  .اهلل، واخللق لكهم عبيد -عز وجل-السيد اهلل : أي: السُّ

 .وأفضلُنا فضال : الفضل: اخلريية ضد انلقيصة، أي: أنت خرُينا •

 .َطواًل : الطْول بفتح الطاء: الفضل والعطاء والقدرة والغىن •

 .قولوا بقولكم : أي: القول املعتاد دليكم، وال تتلكفوا األلفاظ اليت تؤدي إىل الغلو، وادعوين نبيا رسوال •

صىل -انطلقت يف وفد بِن اعمر إىل رسول اهلل 
فقلنا: أنت سيدنا، فقال السيد  -اهلل عليه وسلم

 -تبارك وتعاىل-اهلل 
 

Saya pernah ikut dalam rombongan Bani 
'Āmir yang sowan kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas kami 
berkata, "Engkau adalah sayyid 

(junjungan) kami." Beliau memotong, 
"Sayyid yang sebenarnya adalah Allah -

Tabāraka wa Ta'ālā -".  

 :احلديث .59
قال:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن الشخري 

صىل اهلل -اهلل "انطلقت يف وفد بِّن اعمر إىل رسول 
-فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد اهلل  -عليه وسلم

ْعَظُمنْا َطْواًل. -تبارك وتعاىل
َ
فَْضلُنَا َفْضاًل وأ

َ
. قلنا: وأ

فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، وال 
 يَْستَْجِرَينَُّكُم الشيطان".

** 

59. Hadis: 

Dari Abdullah bin Asy-Syikhīr -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, "Saya pernah ikut dalam rombongan Bani 

'Āmir yang sowan kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-. Lalu kami berkata, "Engkau adalah sayyid 

(junjungan) kami." Lantas beliau memotong, "Sayyid 

yang sebenarnya adalah Allah -Tabāraka wa Ta'ālā-." 

Maka kami berkata, "Engkau adalah orang yang paling 

mulia dan agung di antara kami." Lantas beliau 

bersabda, "Ucapkan itu saja atau sebagian dari itu dan 

jangan sampai setan menjerumuskan kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه -ملا بالغ هذا الوفد يف مدح انليب  َصىلَّ اّللَّ
 -سبحانه-نهاهم عن ذلك؛ تأدبًا مع اهلل  -وََسلَّمَ 

ومحاية للتوحيد، وأمرهم أن يقترصوا ىلع األلفاظ 
اليت ال غلوه فيها وال حمذور؛ كأن يدعوه بمحمد 

، أو: نيب اهلل، أو: -وجل عز-رسول اهلل، كما سماه اهلل 
أبا القاسم، وحذرهم من أن يتخذهم الشيطان وكياًل 

 .عنه يف األفعال اليت يوسوس بها هلم

** 

Ketika rombongan Bani 'Āmir ini berlebihan dalam 

memuji Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka 

beliau melarang mereka melakukan itu untuk 

mengedepankan etika di hadapan Allah dan menjaga 

kemurnian tauhid. Beliau memerintahkan mereka 

hanya menggunakan kata-kata pujian yang tidak ada 

unsur guluw (berlebihan) di dalamnya, seperti 

memanggil beliau dengan panggilan "Muhammad 

Rasulullah" sebagaimana panggilan Allah kepada 

beliau. Beliau juga memperingatkan kepada mereka 

agar jangan sampai menjadi wakil setan yang 

senatiasa menimbulkan rasa was-was! 
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 .ولكم املعتاد واتركوه؛ جتنبا للغلوأو بعض قولكم : أي: أو دعوا بعض ق •

 .ال يستجرينكم الشيطان : اجلري: الرسول، أي: ال يتخذكم َجِريًّا، أي: وكيال هل ورسوال •

 :فوائد احلديث
 .يف نفوس أصحابه واحرتامهم هل، وهذا الواجب ىلع مجيع املسلمني -صىل اهلل عليه وسلم-عظم قدر انليب  .1

ؤدد حقيقٌة هلل  .2  .-هسبحان-أن السُّ

 .، وأنه من األسماء احلسىن-عز وجل-جواز إطالق لفظ السيد ىلع اهلل  .3

 .انليه عن الغلو يف املدح ومواجهة اإلنسان به .4

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -تواضعه  .5  .-تعاىل-وتأدبه مع ربه  -َصىلَّ اّللَّ

 .انليه عن اتللكف يف األلفاظ، وأنه ينبيغ االقتصاد يف املقال .6

 .ل به من األقوال واألعمالمحاية اتلوحيد عما خي .7

 .الغلو مطية الشيطان .8

 املراجع:املصادر و

اجلديد يف رشح  -2م. 2001ه، 1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل  -1
سنن أيب  -3م. 2003ه، 1424حتقيق: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة كتاب اتلوحيد، حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي، 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن  -4داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. 
مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األِلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة:  -5قرطبة، القاهرة.  حنبل أبو عبداهلل الشيباين، انلارش: مؤسسة

 .م1985اثلاثلة 
   (3389) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحابَةِ عقيدة <<  اتلصنيف: ْهِل الُسنَهِة يِف الَصه
َ
َحابَِة << َعِقيَدُة أ   االْعِتَقاُد يِف الَصه

 رواه اِلخاري. راوي احلديث:

ابلعوض، وقد انظروا إىل هذا، يسألِن عن دم 
، -صىل اهلل عليه وسلم-قتلوا ابن انليب 

يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-وسمعت انليب 
 هما رحيانتاي من ادلنيا

 

Perhatikanlah oleh kalian orang ini. Dia 
bertanya kepadaku mengenai darah 

nyamuk, padahal mereka telah membunuh 
putra (cucu) Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, dan aku pernah mendengar Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
"Keduanya adalah wewangianku dari 

dunia". 

 :احلديث .60
عن ابن أيب نعم، قال: كنُت شاهدا البن عمر، وسأهل 
رجل عن دم اَِلُعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل 

انظروا إىل هذا، يسألِّن عن دم اَِلُعوض، العراق، قال: 
وقد قتلوا ابن انليب صىل اهلل عليه وسلم، وسمعُت 

هما َرحْيَانَتاي من »انليب صىل اهلل عليه وسلم يقول: 
 «.ادلنيا

** 

60. Hadis: 

Dari Ibnu Abi Na'am, ia berkata, "Aku pernah menjadi 

saksi bagi Ibnu Umar, dan ada seorang lelaki bertanya 

kepadanya mengenai darah nyamuk. Ibnu Umar 

bertanya, "Dari penduduk mana engkau?" Orang itu 

menjawab, "Dari penduduk Irak." Ibnu Umar berkata, 

"Perhatikanlah oleh kalian orang ini. Dia bertanya 

kepadaku mengenai darah nyamuk, padahal mereka 

telah membunuh putra (cucu) Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, dan aku pernah mendengar Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Keduanya (Hasan dan 

Husain) wewangianku dari dunia". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن رجاًل من أهل العراق سأل ابن عمر ريض اهلل 
عنهما: هل جيوز للرجل إذا اكن حمرماً أن يقتل 
احلرشات الصغرية الضارة مثل اِلعوض أم ال؟ فقال 
متعجباً مستغرباً من اهتمام أمثال هذا الرجل بتوافه 
األمور، مع جرأتهم ىلع ارتكاب الكبائر، فقال: 

ألِّن عن دم اَِلُعوض، وقد قتلوا انظروا إىل هذا، يس»
أي: يرتكبون « ابن انليب صىل اهلل عليه وسلم!

املوبقات وجيرؤون ىلع قتل حفيد رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم، ثم بعد ذلك يظهرون كمال اتلقوى 
والورع يف نسكهم، فيسألون عن قتل اِلعوض، ثم 

هما رحيانتاي »قال: قال انليب صىل اهلل عليه وسلم: 
أي: أنهما أوالدي أشمهما وأقبلهما، « من ادلنيا

فكأنهما من مجلة الرياحني الطيبة اليت يشمها 
 .انلاس

** 

Seorang lelaki penduduk Irak bertanya kepada Ibnu 

Umar -raḍiyyallāhu 'anhumā-, "Apakah seseorang yang 

sedang ihram boleh membunuh serangga-serangga 

kecil yang berbahaya seperti nyamuk atau tidak?" 

Umar menjawab dengan heran dan kaget terhadap 

perhatian orang seperti ini kepada hal-hal yang remeh, 

padahal mereka berani melakukan dosa-dosa besar. Ia 

berkata, "Perhatikanlah oleh kalian orang ini. Dia 

bertanya kepadaku mengenai darah nyamuk, padahal 

mereka telah membunuh putra (cucu) Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-," yakni, mereka melakukan dosa-

dosa besar dan berani membunuh cucu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Setelah itu mereka 

memperlihatkan kesempurnaan takwa dan warak 

dalam ibadahnya. Mereka bertanya tentang 

membunuh nyamuk. Selanjutnya Ibnu Umar berkata, 

"Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Keduanya (Hasan dan Husain) wewangianku dari 

dunia." Yakni, keduanya adalah putra-putraku; aku 

menciumnya dan mengecupnya. Seakan-akan 

keduanya merupakan wewangian yang dihirup oleh 

manusia. 
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 -ريض اهلل عنهما-ابن عمر  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اَِلُعوض : حرشة صغرية مرضة •

 .من املشمومَرحْيَانَتاي : الرحيان: لك نبت طيب الريح  •

 :فوائد احلديث
 .فيه اهتمام ابن عمر بما جرى من قتل احلسني ريض اهلل عنه؛ حىت إنه لم جيب السائل عن مسألة من الفقه، بل قال هل من اتلقريع ما قال .1

 .فيه فضيلة ظاهرة للحسن واحلسني .2

 .أن من لم يظهر اتلربؤ مما فعله قومه ومجاعته، فهو موافق هلم يف فعلهم .3

 املراجع:ر واملصاد

فؤاد صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
أمحد، انلارش: دار الوطن،  ه. اإلفصاح عن معاين الصحاح، حيىي بن هبرية اذلهيل الشيباين، حتقيق: فؤاد عبد املنعم1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: عبد القادر األرناؤوط، عِّن بتصحيحه ونرشه: بشري حممد 1417سنة النرش: 
املعارصة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر  م. معجم اللغة العربية1990ه، 1410عيون، انلارش: مكتبة دار اِليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، الطبعة: 

 .م2008ه، 1429بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل 
   (11170) الرقم املوحد:
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ْطِعَم بها ُطْعَمًة ِمَن إَِنّ الاكفَر إذا َعِمَل َحَسَنًة، 
ُ
أ

ا املؤمُن فَإِنَّ اهلَل  َمّ
َ
ْنَيا، وأ ِخُر ََلُ  -تعاىل-ادلُّ يَدَّ

ْنَيا لَع  َحَسَناتُه يف اآلِخَرةِ، ويُْعِقُبُه رِْزقًا يف ادلُّ
 َطاَعتِهِ 

 

Sesungguhnya orang kafir itu apabila 
melakukan kebaikan, ia langsung diberi 

balasan yang ia rasakan di dunia. 
Sedangkan bagi orang mukmin, 

sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan 
kebaikan-kebaikannya untuk di akhirat, 
dan ia dikaruniai rezeki di dunia karena 

ketaatannya. 

 :احلديث .61
إَنه »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ْطِعَم بها ُطْعَمًة من ادلنيا، وأما الاكفر إذا عمل حسنة، 
ُ
أ

املؤمن فِإنَّ اهلَل تعاىل يدخر هل حسناته يف اآلخرة، 
إنَّ اهلل »ويف رواية: «.  وُيْعِقبُُه رزقًا يف ادلنيا ىلع طاعته

ال يظلم مؤمنا حسنة، ُيْعَطى بها يف ادلنيا، وجُيَْزى بها 
هلل  يف اآلخرة، وأما الاكفر َفُيْطَعُم حبسنات ما عمل

تعاىل يف ادلنيا، حىت إذا أفىض إىل اآلخرة، لم يكن هل 
 «.حسنة جُيَْزى بها

** 

61. Hadis: 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu secara marfu', 

Sesungguhnya orang kafir itu apabila melakukan 

kebaikan, ia langsung diberi balasan yang ia rasakan 

di dunia. Sedangkan bagi orang mukmin, 

sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan kebaikan-

kebaikannya untuk di akhirat, dan ia dikaruniai rezeki di 

dunia karena ketaatannya. Dalam riwayat lain 

disebutkan, "Sesungguhnya Allah tidak menganiaya 

kebaikan bagi orang mukmin. Ia diberi karunia di dunia, 

karena kebaikannya dan kebaikan itu masih dibalas 

lagi kelak di akhirat. Adapun orang kafir, ia 

mendapatkan karunia di dunia, karena kebaikan-

kebaikan yang ia kerjakan tidak karena Allah Ta'ala. 

Sehingga apabila ia pulang ke akhirat, maka ia tidak 

akan memperoleh balasan apa-apa atas kebaikan 

yang ia kerjakan itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن الاكفر إذا فعل طاعة رزقه اهلل عز وجل بها يف 
حيتفظ بها هل  ادلنيا، أما املؤمن إذا فعل طاعة فإن اهلل

يلجازيه بها يف اآلخرة، ويرزقه أيضا يف ادلنيا ىلع 
ال  -تبارك وتعاىل-طاعته. ويف الرواية اثلانية أن اهلل 

يرتك جمازاة املؤمن ىلع حسناته، فريزقه بها يف ادلنيا، 
ويثيبه عليها يف اآلخرة، وأما الاكفر فريزقه يف ادلنيا 

ة لم يكن هل مقابل حسناته حىت إذا صار إىل اآلخر
حسنة يثاب عليها. أمجع العلماء ىلع أن الاكفر اذلي 
مات ىلع كفره ال ثواب هل يف اآلخرة، وال جيازى فيها 

؛ ألن -تعاىل-بيشء من عمله يف ادلنيا متقرًبا إىل اهلل 
رشط قبول العمل اإليمان، ورصح يف هذا احلديث 
بأنه يطعم يف ادلنيا بما عمله من احلسنات أي بما 

، مما ال يفتقر صحته -تعاىل-له متقربا به إىل اهلل فع
إىل انلية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة 

** 

Sesungguhnya orang kafir apabila melakukan 

kebaikan, maka Allah 'Azza wa Jalla memberinya 

rezeki di dunia karena kebaikan itu. Sedangkan orang 

mukmin, jika melakukan kebaikan, maka Allah 

menyimpan kebaikan-kebaikannya itu untuk dibalas-

Nya di akhirat dan Allah pun memberinya rezeki atas 

kebaikannya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala 

tidak akan meninggalkan pembalasan orang mukmin 

atas kebaikan-kebaikannya lalu memberikan rezeki 

kepadanya di dunia dan memberikan pahala 

kepadanya di akhirat. Sedangkan orang kafir, Allah 

memberinya rezeki di dunia sebagai balasan kebaikan-

kebaikannya sehingga ketika ia sudah berada di 

akhirat, ia tak lagi memiliki simpanan kebaikan yang 

dapat diberi balasan untuknya. Para ulama sepakat 

bahwa orang kafir yang mati dalam kekafirannya tidak 

akan mendapatkan pahala di akhirat dan tidak akan 

mendapatkan balasan apapun dari amalnya di dunia 

untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam 

hadits ini dijelaskan bahwa orang kafir akan diberi 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إذا عمل حسنة : عمل طاعة •

 .طعمًة : رزقًا •

 .يدخر هل حسناته : حيتفظ جبزء منها لآلخرة •

 .يعقبه : يعطيه •

 .ال يظلم مؤمنًا : ال يرتك جمازاته بيشء من حسناته •

 .أفىض : انتىه وصار •

 :فوائد احلديث
 .يوفيهم أجورهم حىت الكفرة الفجرةبيان عدل اهلل مع عباده بأن  .1

 أن الاكفر جيزى ىلع عمله احلسن يف ادلنيا إما بزيادة ماهل، أو دفع مكروه عنه، وليس هل يف اآلخرة من نصيب؛ ألن الكفر حيبط األجر يف .2
 .اآلخرة، وأما املؤمن فإنه جيزى عليه يف ادلنيا واآلخرة

 املراجع:املصادر و

الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموع باحثني ،نرش: مؤسسة ديلل الفاحلني لطرق رياض 
م. بهجة 2009 ـه1430م. كنوز رياض الصاحلني، إرشاف محد العمار ،نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 1987 ـه1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

ِلنان،  -ه. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1ياض الصاحلني لسليم اهلاليل، طانلاظرين رشح ر
 .بريوت -الطبعة: اثلانية. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (10105) الرقم املوحد:

وتسهيل اخلريات وحنوها.  وأما إذا فعل الاكفر مثل 
هذه احلسنات ثم أسلم فإنه يثاب عليها يف اآلخرة 
كما دل عليه حديث: )أسلمت ىلع ما أسلفت من 

 .خري(

rezeki di dunia berkat kebaikan yang dilakukannya. 

Yakni, dengan amal yang dilakukannya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, di mana 

kesahihannya tidak membutuhkan kepada niat, seperti 

silaturahmi, sedekah, memerdekakan hamba sahaya, 

menjamu tamu, mempermudah urusan kebaikan dan 

sebagainya. Sedangkan jika orang kafir melakukan 

kebaikan-kebaikan seperti itu lalu masuk Islam, maka 

ia akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan 

tadi di akhirat berdasarkan pendapat madzhab yang 

benar. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باملالئكة اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد احلديث:راوي 

  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إين أرى : أي: أبرص وأعلم •

 .أطت : صوتت •

ْن 
َ
َماُء وَُحقَّ هلا أ ت السَّ طَّ

َ
َرى ما ال تََرْوَن، أ

َ
إيِني أ

صابَِع إاِلَّ وَملٌَك 
َ
ْرَبِع أ

َ
، ما فِيَها َمْوِضُع أ تَئِطَّ

 -تعاىل-َواِضٌع َجْبَهَته َساِجًدا هللِ 
 

Aku menyaksikan apa yang tidak kalian 
saksikan. Langit bergemuruh dan wajar 

saja ia bergemuruh. (Sebab) Tidak tersisa 
satu jengkal tempat pun di langit 

melainkan malaikat meletakkan keningnya 
bersujud kepada Allah -Ta'ālā -.  

 :احلديث .62
إين أرى ما ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 

ِت السماء وُحقَّ هلا أن تَئَِط، ما فيها موضع  ترون، أطَّ
أربع أصابع إال وَملٌَك واضع جبهته ساجدا هلل تعاىل، 
واهلل لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليال وِلكيتم 
كثريا، وما تذلذتم بالنساء ىلع الُفُرِش، وخلرجتم إىل 

ُرون إىل ا
َ
ُعداِت جَتْأ  «.هلل تعاىلالصُّ

** 

62. Hadis: 

Dari Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', Aku 

menyaksikan apa yang tidak kalian saksikan. Langit 

bergemuruh dan wajar saja ia bergemuruh. (Sebab) 

Tidak tersisa satu jengkal tempat pun di langit 

melainkan malaikat meletakkan keningnya bersujud 

kepada Allah -Ta'ālā-. Demi Allah, seandainya kalian 

tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit 

tertawa dan banyak menangis. Kalian tidak akan 

mendapati kelezatan berhubungan dengan wanita di 

atas ranjang dan niscaya kalian akan keluar ke jalan-

jalan memekik memohon pertolongan kepada Allah -

Ta'ālā -.  

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

: إين أبرص -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
وأعلم ما ال تبرصون وال تعلمون، حصل للسماء 

الرْحِل إذا ُركب عليه، وحيق هلا ذلك؛ صوت كصوت 
فما فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك واِضٌع 

واهلل لو تعلمون ما أعلم  -تعاىل-جبهته ساجدا هلل 
وشدة انتقامه، لضحكتم  -تعاىل-من ِعَظِم جالل اهلل 

سبحانه -قليال وِلكيتم كثريا خوفا من سطوته 
رش من شدة ، وما تذلذتم بالنساء ىلع الف-وتعاىل

اخلوف، وخلرجتم إىل الطرقات ترفعون أصواتكم 
 .-تعاىل-باالستغاثة إىل اهلل 

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya aku melihat dan mengetahui apa yang 

tidak kalian lihat dan ketahui. Telah terdengar suara 

seperti suara kendaraan yang dinaiki (benda berat -

edit), dan sudah wajar hal itu terjadi. Tidak ada 

sejengkal tempat pun di langit melainkan di situ ada 

malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada 

Allah Ta'ālā. Demi Allah, andai kalian tahu apa yang 

aku tahu, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak 

menangis karena takut akan keperkasaan Allah 

Subahanahu wa Ta'ālā. Juga kalian tidak akan dapat 

menikmati wanita di atas ranjang karena sangat 

ketakutan. Bahkan niscaya kalian akan keluar ke jalan-

jalan memekik mohon pertolongan kepada Allah -

Ta'ālā-. 
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 .جبهته : أىلع الوجه: ما بني احلاجبني إىل انلاصية •

 .وشدة انتقامه -تعاىل-لو تعلمون ما أعلم : من عظم جالل اهلل  •

 .الصعدات : الطرقات •

 .-تعاىل-جتأرون : ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .من عظمة وجالل، يزداد خوفه من عقابه -تعاىل-إن املؤمن بقدر ما يعلم عن اهلل  .1

 .-تعاىل-من صفات املؤمن اخلوف واهليبة من اهلل  .2

 .لب رمحته وعفوه سبحانهاحلث ىلع االستغاثة باهلل وط .3

 .غيَّب اهلل عن انلاس حقائق اآلخرة؛ يلكون اتللكيف، وحيصل اثلواب والعقاب .4

 .أهل السماء طائعون هلل ساجدون هل ال يغفلون عن ذكره .5

 املراجع:املصادر و

انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم بهجة  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب، بريوت.  -
بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

اكر وحممد فؤاد عبد اِلايق وإبراهيم عطوة عوض، سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس، الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد ش -ه. 1407الرابعة عرش، 
 -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -م. 1975 - ـه1395مرص، الطبعة: اثلانية،  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب 

سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو  -م. 2001 - ـه1421ألوىل، اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: ا
صحيح اجلامع الصغري  -فيصل عيىس اِلايب احلليب.  -عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الكتب العربية 

 .وزياداته، األِلاين، دار املكتب اإلساليم
   (3265) الرقم املوحد:
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َحبَّ اهلُل 
َ
الَعْبَد، نَاَدى ِجَْبِيَل: إنَّ  -تعاىل-إذا أ

ْحبِْبُه، َفُيِحبُُّه ِجَْبِيُل، 
َ
اهلَل تعاىل حُيِبُّ فالنا، فَأ

َماءِ: إنَّ اهلَل حًيِ  ْهِل السَّ
َ
بُّ فالنا، َفُيَنادِي يف أ

َماءِ، ُثمَّ يُوَضُع ََلُ الَقُبوُل  ْهُل السَّ
َ
ِحبُّوهُ، َفُيِحُبُّه أ

َ
فَأ

 يف األرض

 

Jika Allah -Ta'ālā- mencintai seorang 
hamba, maka Dia memanggil Jibril (untuk 

memberitahukan) bahwa Allah -Ta'ālā- 
mencintai si fulan, maka cintailah olehmu 
si fulan itu. Jibril pun lalu mencintainya. 
Selanjutnya ia berseru di tengah-tengah 

para penghuni langit, "Sesungguhnya Allah 
mencintai si fulan, maka cintailah oleh 
kalian semua si fulan." Para penghuni 
langit pun mencintainya. Setelah itu, 

diapun dicintai oleh penduduk bumi. Di 
dalam riwayat Muslim disebutkan, 

"Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- 
bersabda, "Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- 
apabila mencintai seorang hamba, Dia 

memanggil Jibril dan berfirman, 
"Sesungguhnya Aku mencintai si fulan, 

maka cintailah ia!" Jibril pun mencintainya 
dan menyeru di langit. Ia berkata, 

"Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, 
maka cintailah oleh kalian semua si fulan!" 
Orang itu pun dicintai oleh para penghuni 

langit. Selanjutnya diapun dicintai di bumi. 
Jika Allah membenci seorang hamba, Dia 

memanggil Jibril dan berfirman, 
"Sesungguhnya Aku membenci si fulan, 

maka bencilah engkau kepadanya!" Jibril 
pun membencinya lalu berseru di tengah-
tengah penghuni langit, "Sesungguhnya 
Allah membenci si fulan, maka bencilah 

kalian kepadanya!" Mereka pun 
membencinya. Selanjutnya diapun dibenti 

di bumi. 

 :احلديث .63
إذا أحب »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اهلل تعاىل العبد، نادى جربيل: إن اهلل تعاىل حيب 
فالنا، فأْحِببُْه، فيحبه جربيل، فينادي يف أهل السماء: 

فيحبه أهل السماء، ثم إن اهلل حيب فالنا، فأحبوه، 
ويف رواية ملسلم: قال «. يوضع هل الَقبُوُل يف األرِض 

إَنه اهلَل تعاىل إذا »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ْحِببُْه، 

َ
أحب عبدا داع جربيل، فقال: إين أحب فالنا فَأ

فيحبه جربيل، ثم ينادي يف السماء، فيقول: إن اهلل 
السماء، ثم يوضع هل حيب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل 

الَقبُوُل يف األرِض، وإذا أبغض عبدا داع جربيل، 
فيقول: إين أبغض فالنا فأبغضه. فيبغضه جربيل، ثم 

** 

63. Hadis: 

Jika Allah -Ta'ālā- mencintai seorang hamba, maka Dia 

memanggil Jibril (untuk memberitahukan) bahwa Allah 

-Ta'ālā- mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si 

fulan itu. Jibril pun lalu mencintainya. Selanjutnya ia 

berseru di tengah-tengah para penghuni langit, 

"Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah 

oleh kalian semua si fulan." Para penghuni langit pun 

mencintainya. Setelah itu, diapun dicintai oleh 

penduduk bumi. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, 

"Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- apabila mencintai 

seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berfirman, 

"Sesungguhnya Aku mencintai si fulan, maka cintailah 

ia!" Jibril pun mencintainya dan menyeru di langit. Ia 

berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جربيل : وهو أمني الويح، وهو أفضل املالئكة •

 .أهل السماء : أي: املالئكة •

 .القبول : أي: احلب يف قلوب أهل ادلين واخلري •

 .اِلغضاء : املقت والكراهية •

 :فوائد احلديث
 .إثبات صفيت املحبة والالكم هلل رب العاملني .1

ينادي يف أهل السماء: إن اهلل يبغض فالنا فأبغضوه، 
 «.ثم تُوَضُع هل اَِلْغَضاُء يف األرض

cintailah oleh kalian semua si fulan!" Orang itu pun 

dicintai oleh para penghuni langit. Selanjutnya diapun 

dicintai di bumi. Jika Allah membenci seorang hamba, 

Dia memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya 

Aku membenci si fulan, maka bencilah engkau 

kepadanya!" Jibril pun membencinya lalu berseru di 

tengah-tengah penghuni langit, "Sesungguhnya Allah 

membenci si fulan, maka bencilah kalian kepadanya!" 

Mereka pun membencinya. Selanjutnya diapun dibenti 

di bumi. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا أحب شخًصا نادى جربيل، وهذا  -تعاىل-إن اهلل 
تفضيل هل ىلع املالئكة، إين أحب فالنًا فأحبه، 
فيحبه جربيل، ثم ينادي جربيل يف أهل السماء: إن 
اهلل حيب فالنًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، وهم 
املالئكة، ثم يوضع هل القبول يف األرض فيحبه أهل 

ل اإليمان وادلين  وإذا أبغض اهلل أحًدا األرض من أه
فمقته وكرهه نادى جربيل: إين أبغض فالنًا فأبغضه، 
فيُبغضه جربيل، تبعا ِلغض اهلل هل، ثم ينادي جربيل 
يف أهل السماء: إن اهلل يبغض فالنًا فأبغضوه، 
فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع هل اِلغضاء يف األرض، 

 .فيبغضه ويكرهه أهل األرض

** 

"Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- apabila mencintai 

seseorang, Dia berfirman kepada Jibril. Ini merupakan 

bentuk keutamaan/kelebihannya dibanding malaikat 

lainnya, "Sesungguhnya Aku mencintai si fulan, maka 

cintailah ia!" Jibril pun mencintainya. Selanjutnya Jibril 

berseru kepada para penghuni langit, "Sesungguhnya 

Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia!" Para 

penghuni langit pun mencintainya dan mereka itu 

adalah para malaikat. Selanjutnya kecintaan 

kepadanya diletakkan di bumi sehingga penghuni bumi 

dari kalangan orang-orang yang beriman dan 

beragama (saleh) mencintainya. Dan apabila Allah 

membenci seseorang, maka Dia menyeru Jibril, 

"Sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah 

ia!" Jibril pun membencinya karena mengikuti 

kebencian Allah kepadanya. Selanjutnya Jibril berseru 

di kalangan penghuni langit, "Sesungguhnya Allah 

membenci si fulan, maka bencilah ia!" Para penghuni 

langit pun membencinya. Selanjutnya kebencian 

kepadanya diletakkan di bumi sehingga ia dibenci dan 

tidak disukai oleh penghuni bumi." 
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 .طاعة املالئكة هلل مطلقة ال تردد فيها .2

م املالئكة، ومبلغ عن اهلل فيما يوحيه إىل عباده -عليه السالم-جربيل  .3  .مقدَّ

 .من أحبه اهلل أحبه أهل السماء واألرض، ومن أبغضه اهلل أبغضه أهل السماء واألرض .4

 .غضه إنما يه ألهل الفضل واخلري، وال يقدح يف ذلك كراهية الفساق للرجل الصالحالعربة يف حمبة اإلنسان وب .5

 املراجع:املصادر و

رياض، ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. .رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، ال
عة عرش، ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، مصطىف اخلن واِلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الراب1426الطبعة: 

م. بهجة انلاظرين رشح 2009ه 1430نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل،  -م. كنوز رياض الصاحلني،رئيس الفريق العليم محد العمار1987ه 1407
يم حممد فؤاد عبد رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترق

 ..بريوت –ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 1422اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
   (6458) الرقم املوحد:
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َحبَّ اهلُل 
َ
الَعْبَد، نَاَدى ِجَْبِيَل: إنَّ  -تعاىل-إذا أ

ْحبِْبُه، َفُيِحبُُّه ِجَْبِيُل، 
َ
اهلَل تعاىل حُيِبُّ فالنا، فَأ

َماءِ: إنَّ اهلَل حيِبُّ فالنا،  ْهِل السَّ
َ
َفُيَنادِي يف أ

َماءِ، ُثمَّ يُوَضُع ََلُ الَقُبوُل  ْهُل السَّ
َ
ِحبُّوهُ، َفُيِحُبُّه أ

َ
فَأ

 يف األرِض 

 

Jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, 
maka Dia memanggil Jibril untuk 

memberitahukan bahwa Allah Ta'ala 
mencintai si fulan, maka cintailah olehmu 
si fulan itu. Jibril pun lalu mencintainya. 
Selanjutnya ia berseru di tengah-tengah 

para penghuni langit, "Sesungguhnya Allah 
mencintai si fulan, maka cintailah oleh 
kalian semua si fulan." Para penghuni 
langit pun mencintainya. Setelah itu, 

kecintaan kepadanya diteruskan di bumi." 

 :احلديث .64
َحبَّ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َ
إذا أ

يَل: إنَّ اهلَل تعاىل حُيِبُّ الَعبَْد،  -تعاىل-اهلُل  نَاَدى ِجرْبِ
ْهِل 

َ
يُل، َفيُنَاِدي يف أ ْحِببُْه، َفيُِحبُُّه ِجرْبِ

َ
فالنا، فَأ

ْهُل 
َ
ِحبُّوُه، َفيُِحبُهُه أ

َ
َماِء: إنَّ اهلَل حِيبُّ فالنا، فَأ السَّ

َماِء، ُثمَّ يُوَضُع هَلُ الَقبُوُل يف األرِض  ويف رواية «. السَّ
إَنه »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ملسلم: قال رسول

يَل، فقال: إين  -تعاىل-اهلَل  َحبَّ َعبًْدا َداَع ِجرْبِ
َ
إذا أ

يُل، ثم ينادي يف  ْحِببُْه، َفيُِحبُُّه ِجرْبِ
َ
ِحبُّ فالنا فَأ

ُ
أ

ِحبُّوُه، َفيُِحبُُّه 
َ
َماِء، فيقول: إنَّ اهلَل حُيِبُّ فالنا فَأ السَّ

َماِء، ُثمَّ يُو ْهُل السَّ
َ
َضُع هل الَقُبوُل يف األرِض، وإذا أ

بِْغُض فالنا 
ُ
يَل، فيقول: إين أ ْبَغَض َعبًْدا َداَع ِجرْبِ

َ
أ

َماِء:  ْهِل السَّ
َ
يُل، ُثمَّ ينادي يف أ بِْغْضُه. َفيُبِْغُضُه ِجرْبِ

َ
فَأ

بِْغُضوُه، ُثمَّ تُوَضُع هل اَِلْغَضاُء يف 
َ
إنَّ اهلَل ُيبِْغُض فالنا فَأ

 «.األرِض 

** 

64. Hadis: 

Jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Dia 

memanggil Jibril untuk memberitahukan bahwa Allah 

Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah oleh si fulan 

itu. Jibril pun lalu mencintainya. Selanjutnya ia berseru 

di tengah-tengah para penghuni langit, "Sesungguhnya 

Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian 

semua si fulan." Para penghuni langit pun 

mencintainya. Setelah itu, kecintaan kepadanya 

diteruskan di bumi. Di dalam riwayat Muslim 

disebutkan, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila 

mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan 

berfirman, "Sesungguhnya Aku mencintai si fulan, 

maka cintailah ia." Jibril pun mencintainya dan menyeru 

di langit. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai si 

fulan, maka cintailah oleh kalian semua si fulan itu." 

Orang itu pun dicintai oleh para penghuni langit. 

Selanjutnya penerimaan terhadapnya diletakkan di 

bumi. Jika Allah membenci seorang hamba, Dia 

memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya Aku 

membenci si fulan, maka bencilah engkau kepadanya." 

Jibril pun membencinya lalu berseru di tengah-tengah 

penghuni langit, "Sesungguhnya Allah membenci si 

fulan, maka bencilah kalian kepadanya." Mereka pun 

membencinya. Selanjutnya kebencian kepadanya 

diletakkan di bumi. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، وأن -سبحانه وتعاىل-هذا احلديث يف بيان حمبة اهلل 
اهلل تعاىل إذا أحب شخًصا نادى جربيل، وجربيل 

صىل اهلل عليه -أرشف املالئكة، كما أن حممًدا 
: إين أحب فالنًا -تعاىل-أرشف البرش، فيقول  -وسلم

فأحبه. فيحبه جربيل، ثم ينادي يف أهل السماء: إن 

** 

Hadits ini menjelaskan tentang kecintaan Allah 

Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala 

apabila mencintai seseorang, Dia memanggil Jibril, dan 

Jibril adalah malaikat paling mulia sebagaimana Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah 

manusia paling mulia. "Allah Ta'ala menyeru Jibril, 

"Sesungguhnya Aku mencintai si fulan, maka cintailah 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة

 .عليهمتفق  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جربيل : هو أمني الويح من املالئكة، وجربيل اسم عرباين للملَك، ومعناه بالعربية: عبد اهلل، وقيل: إنه أفضل املالئكة •

 .أهل السماء : أي: املالئكة •

 .القبول : أي: احلب يف قلوب أهل ادلين واخلري •

 .اِلغضاء : املقت والكراهية •

 :فوائد احلديث
 .إثبات صفيت املحبة والالكم هلل رب العاملني .1

 .طاعة املالئكة هلل مطلقة ال تردد فيها .2

م املالئكة، ومبلغ عن اهلل فيما يوحيه إىل عباده -عليه السالم-جربيل  .3  .مقدَّ

 .أهل السماء واألرض، ومن أبغضه اهلل أبغضه أهل السماء واألرض من أحبه اهلل أحبه .4

 .العربة يف حمبة اإلنسان وبغضه إنما يه ألهل الفضل واخلري، وال يقدح يف ذلك كراهية الفساق للرجل الصالح .5

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، ملصطىف نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني -ه  1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4بن عالن، ط

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، 1987ه 1407اخلن وآخرين، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
جاة )مصورة عن م. صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انل2009ه 1430ه. كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 1426الطبعة: 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث 1422السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –العريب 

   (10096) الرقم املوحد:

اهلل حيب فالنًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع 
هل القبول يف األرض فيحبه أهل األرض، وهذا أيضا 
من عالمات حمبة اهلل، أن يوضع لإلنسان القبول يف 
األرض، بأن يكون مقبوال دلى انلاس، حمبوبا 

يلهم، فإن هذا من عالمات حمبة اهلل تعاىل للعبد. إ
وإذا أبغض اهلل أحًدا نادى جربيل: إين أبغض فالنًا 
فأبغضه.  فيبغضه جربيل، واِلغض شدة الكره، ثم 
ينادي جربيل يف أهل السماء: إن اهلل يبغض فالنًا 
فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع هل اِلغضاء 

 .األرضيف األرض ؛ فيبغضه أهل 

olehmu si fulan itu." Jibril pun lalu mencintainya. 

Selanjutnya Jibril berseru di tengah-tengah para 

penghuni langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si 

fulan, maka cintailah oleh kalian semua si fulan!" Para 

penghuni langit pun mencintainya. Setelah itu, 

kecintaan kepadanya diletakkan di bumi." Para 

penghuni bumi pun mencintainya. "Jika Allah 

membenci seseorang, Dia memanggil Jibril, 

"Sesungguhnya Aku membenci si fulan, maka bencilah 

engkau kepadanya." Jibril pun membencinya lalu 

berseru di tengah-tengah penghuni langit, 

"Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka 

bencilah kalian kepadanya!" Mereka pun 

membencinya. Selanjutnya kebencian kepadanya 

diletakkan di bumi." Ini juga termasuk tanda-tanda 

kecintaan Allah, yaitu penerimaan kecintaan 

kepadanya diletakkan di bumi, supaya ia diterima di 

tengah-tengah manusia dan dicintai mereka. Inilah 

tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada seorang hamba. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يوْح باألمر تكلم  -تعاىل-إذا أراد اهلل 
أو قال -بالوْح أخذت السموات منه رجفة 

شديدة خوفًا من اهلل؛ فإذا سمع ذلك  -رعدة
ًدا  أهل السموات صعقوا، وخروا هلل ُسجَّ

 

Jika Allah -Ta'ālā- hendak mewahyukan 
suatu perintah, Dia pun berfirman dengan 

wahyu sehingga langit bergetar -atau beliau 
bersabda, bergemuruh- keras karena takut 

kepada Allah. Jika penghuni langit 
mendengar itu, mereka pun pingsan lalu 

bersujud kepada Allah. 

 :احلديث .65
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن انلواس بن سمعان 

-: "إذا أراد اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول
أن يُويِحَ باألمر تكلم بالويح أخذِت  -تعاىل

شديدة خوًفا من  -أو قال رعدة-السموات منه رَْجَفٌة 
وا هلل  اهلل؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات ُصِعُقوا، وَخرُّ
ًدا، فيكون أول من يرفع رأسه جربيل، فيلكمه  ُسجَّ

ا أراد، ثم يمر جربيل ىلع املالئكة، اهلل من وَْحيِه بم
لكما مر بسماء سأهل مالئكتها: ماذا قال ربنا يا 
جربيل؟ فيقول جربيل قال احلقَّ وهو العيل الكبري، 
فيقولون لكهم مثل ما قال جربيل فينتيه جربيل 

 بالويح إىل حيث أمره اهلل".

** 

65. Hadis: 

Dari An-Nawwās bin Sam'ān -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Jika Allah -Ta'ālā- hendak mewahyukan 

suatu perintah, Dia pun berfirman dengan wahyu 

sehingga langit bergetar -atau beliau bersabda, 

bergemuruh- keras karena takut kepada Allah. Jika 

penghuni langit mendengar itu, mereka pun pingsang 

lalu bersujud kepada Allah." Malaikat yang pertama kali 

mengangkat kepalanya adalah Jibril lalu Allah 

menyampaikan wahyu-Nya kepadanya sesuai 

kehendak-Nya. Setelah itu Jibril melewati para 

malaikat. Setiap kali dia melintasi satu langit, para 

malaikatnya bertanya kepadanya, "Apa yang 

difirmankan oleh Rabb kita, wahai Jibril?" Jibril 

menjawab, "Dia mengatakan kebenaran dan Dia Maha 

Tinggi lagi Maha Besar." Lantas para malaikat pun 

mengatakan seperti yang diucapkan oleh Jibril hingga 

Jibril pun selesai menyampaikan wahyu kepada yang 

diperintahkan oleh Allah. 

 إسناده ضعيف  :درجة احلديث
** 

Sanadnya lemah Derajat hadis: 

يف هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-خيربنا رسول اهلل 
بالويح  -عز وجل-اِلاري احلديث أنه إذا تكلم 

اذلي يريده، يصيب السماوات منه رعدة واضطراب، 
ويغىش ىلع املالئكة خوفًا منه وإجالاًل، ثم يكون 

، فيلكمه -عليه السالم-أول من يفيق منهم جربيل 
اهلل بما أراد، ثم ينتيه جربيل بالويح حيث شاء اهلل، 

-وَّكما مر بسماء سأهل أهلها بأي َشء تكلم الرب 
، فيجيبهم بأنه قال احلق اثلابت، وهو العايل -ز وجلع

 .ىلع لك َشء، الكبري فوق لك كبري

** 

Dalam hadis ini Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan kepada kita bahwa apabila Allah Sang 

Pencipta -'Azza wa Jalla- berfirman mengenai wahyu 

yang dikehendaki-Nya, maka hal itu menyebabkan 

langit bergemuruh dan bergoncang, dan membuat para 

malaikat pingsan karena takut dan mengagungkan-

Nya. Selanjutnya malaikat yang pertama kali sadar 

adalah Jibril -'alaihi as-salām-. Lantas Allah berbicara 

kepadanya dengan apa yang dikehendaki-Nya. 

Setelah itu Jibril menyampaikan wahyu kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya hingga selesai. Setiap kali Jibril 

melintasi satu langit, penduduk langit itu bertanya 

kepadanya mengenai apa yang dibicarakan oleh Allah 

-'Azza wa Jalla-. Jibril menjawab mereka bahwa Allah 

mengatakan kebenaran yang tetap. Dia-lah Yang Maha 

Tinggi atas segala sesuatu, Yang Maha Besar di atas 

setiap yang besar. 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة

 .خزيمة يف اتلوحيد، وابن أيب اعصم يف السنةابن  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-انلواس بن سمعان بن خادل الالكيب األنصاري  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الويح : أي: الكم اهلل املزنل ىلع نيب من أنبيائه •

 .أخذت السماوات : أي أصاب السماوات •

 .فاعُل أخذْت. أي ارجتفت واضطربترجفة : بالرفع  •

 .خوفًا من اهلل : ألنها َتاف من اهلل بما ُجعل فيها من اإلحساس واملعرفة باهلل •

 .صعقوا : الصعق: الغيش •

: سقط من أىلع، واملراد هنا احنطوا بالسجود •  .خروا : خره

 .إىل حيث أمره اهلل : من السماء واألرض •

 .ناه بالعربية عبد اهللجربيل : هو امللك املولك بالويح، ومع •

 :فوائد احلديث
 الرد ىلع املرشكني اذلين اَتذوا مع اهلل آهلة من خملوقاته .1

 .بيان عظمة اهلل جل وعال واستحقاقه للعبادة وحده .2

 .إثبات أن اهلل يتلكم مىت شاء بما يشاء كيف يشاء .3

 .إثبات علو اهلل ىلع خلقه .4

 .إثبات صفة اإلرادة هلل .5

 .وت هللإثبات صفة الالكم والص .6

 بيان أن مجيع السموات مسكونة .7

 .بيان فضل جربيل ىلع سائر املالئكة .8

 .إثبات اسمني من أسماء اهلل، وهما العيل الكبري .9

 ..أن املخلوقات وإن اكنت مجادا حتس بعظمة اخلالق .10

 .إثبات العزة واجلالل هلل عز وجل لقوهل: "عز وجل"، والعزة بمعىن الغلبة والقوة .11

 ."مالئكة خمصصني; لقوهل: "سأهل مالئكتهاأن للك سماء  .12

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، 1435كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب، ت: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة, 
ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، 1424ي، الطبعة: اخلامسة، ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة السواد

ه. كتاب اتلوحيد، البن خزيمة, دار اجليل. القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، البن عثيمني, 1422للشيخ صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 
 .ه1419, 4يف َتريج السنة، لألِلاين, املكتب اإلساليم, ط ه. السنة البن أيب اعصم ومعه ظالل اجلنة1424, 2دار ابن اجلوزي, ط

   (3382) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

152 
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ٍة قَبض نبيَّها قبلها،  -تعاىل-إذا أراد اهلل  مَّ
ُ
رمحَة أ

  فجعلَه هلا فَرًطا وَسلًفا بني يديها

"Jika Allah menghendaki rahmat bagi 
umat-Nya, Dia mewafatkan Nabi umat itu 

sebelum mereka lalu menjadikannya 
sebagai simpanan pahala terdahulu bagi 

umat". 

 :احلديث .66
إذا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

ة، قَبض  مَّ
ُ
نبيَّها قبلها، َفَجَعلَُه هلا أراد اهلل تعاىل رمحة أ

بَها  ة، َعذَّ مَّ
ُ
فََرًطا وَسلًفا بني يديها، وإذا أراد هلََكًة أ

ونَِبيَُّها يَحٌّ ، فأْهلََكها وهو يَحٌّ يَنظُر، فأقرَّ عينَه 
بُوه وَعَصوا أمَره  «.بَِهاَلِكَها حني كذَّ

** 

66. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu 'Anhu dari Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa salam, bersabda, "Jika Allah 

menghendaki rahmat bagi satu umat, Dia mewafatkan 

Nabi umat itu sebelumnya lalu menjadikannya sebagai 

simpanan pahala terdahulu di hadapan umat. Jika Allah 

menghendaki kebinasaan suatu umat, Dia 

menyiksanya sedang Nabinya masih hidup. 

Selanjutnya Allah membinasakannya sedangkan Nabi 

itu hidup dan menyaksikan. Dengan demikian Allah 

menjadikan matanya sejuk dengan kebinasaan umat 

saat mereka mendustakan nabi tersebut dan 

mendurhakai perintahnya". 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا أراد خرًيا بأمة  -تعاىل-معىن هذا  احلديث: أن اهلل 
من األمم قبض نبيها، وبقيت أمته بعده فيكون 
فرطها يف اجلنة، ويكون هو الشفيع هلذه األمة. 

هلم ما  وأصل الفرط: هو اذلي يتقدم الواردين يلهيئ
حيتاجون إيله عند نزوهلم يف منازهلم ثم استعمل 

صىل -للشفيع فيمن خلفه. ويف احلديث اآلخر: قال 
: "أنا فرطكم ىلع احلوض". أي: -اهلل عليه وسلم

سابقكم ألرتاد لكم املاء. "وإذا أراد هالك أمة 
عذبها ونبيها يح، فأهلكها وهو يح ينظر" كما وقع 

مع قومه وغريه من  -معليه الصالة والسال-نلوح 
كأنه  -صىل اهلل عليه وسلم-األنبياء. فهنا انليب 

خيربهم عن رمحة رب العاملني بهذه األمة، وهو رمحة 
، -صلوات اهلل وسالمه عليه-مهداة إىل هذه األمة 

قال: )وما أرسلناك إال رمحة  -عز وجل-فاهلل 
-[ فهو رمحة هلذه األمة 107للعاملني( ]األنبياء:

، وقد وَعَد اهلل هذه األمة -اهلل وسالمه عليهصلوات 
، وزادهم -صىل اهلل عليه وسلم-أال يعذبهم وهو فيهم 

: )وما اكن اهلل -تعاىل-من فضله وكرمه، فقال 

** 

Makna hadits: Sesungguhnya Allah Ta'ala jika 

menghendaki kebaikan bagi satu umat, Dia mencabut 

nyawa nabi mereka dan hiduplah umat itu setelahnya. 

Dengan demikian nabi itu menjadi simpanan pahala 

terdahulu bagi umatnya di surga dan menjadi pemberi 

syafaat bagi umat tersebut. Asal arti Al-Farathu ialah 

orang yang mendahului tamu yang mengambil air 

untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan saat 

singgah di rumah-rumah mereka. Selanjutnya kata ini 

digunakan untuk orang yang memberi syafaat kepada 

orang-orang setelahnya. Dalam hadits yang lain 

disebutkan sabda beliau Shallallahu 'Alaihi wa salam, 

"Aku tunggu kalian di Haudh" yakni aku mendahului 

untuk menghadirkan air kalian. "Jika Allah 

menghendaki kebinasaan suatu umat, Dia 

menyiksanya sedang Nabinya masih hidup. 

Selanjutnya Allah membinasakannya sedangkan Nabi 

itu hidup dan menyaksikan." seperti yang terjadi pada 

Nuh 'Alaihis Salam dengan kaumnya dan Nabi-Nabi 

selainnya. Di sini Nabi seolah mengabari mereka 

tentang rahmat Allah terhadap umat ini, dan memang 

beliau adalah rahmat dan petunjuka bagi umat ini. Allah 

berfirman, "Dan Kami tidak mengutusmu melainkan 

sebagai rahmat bagi alam semesta". (QS.Al-Anbiya': 

107) beliau adalah rahmat bagi umat ini Shalawatullahi 

wa Salamuhu 'Alaihi. Allah telah menjanjikan umat ini 

untuk tidak di adzab selama beliau hidup. Bahkan Allah 
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  عز وجل < توحيد األسماء والصفاتالعقيدة < اإليمان باهلل  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فرًطا : شفيًعا يتقدم •

م يف اآلخرة •  .سلًفا : الُمقدَّ

 .فأقر عينه : َُسَّ وريض •

 :فوائد احلديث
 . رمحة اهلل بهذه األمة املحمدية زادها اهلل رشفا؛ فإنها أمة مرحومة ، حيث قبض نبيها قبلها .1

 .اهتمام األنبياء بأقوامهم وحرصهم ىلع راعيتهم وإصالح شؤونهم .2

 .تعذيب الكفار وإهالكهم فيه إقرار عني األنبياء وأتباعهم .3

 .ومه إىل اخلري، فقابلوه بالكفراذلي داع ق -صىل اهلل عليه  وسلم-فيه تطييب لقلب الرسول  .4

 .هالك من كذب رسل اهلل ولم يتبع ما جاءوا به من احلق .5

 .نرصة اهلل تعاىل للمظلوم ولو بعد حني، )حىت إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نرصنا( اآلية .6

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين ،الشيخ: سليم بن  -ه.  1430العمار دار كنوز اشبيليا  ـالطبعة األوىل : كنوز رياض الصاحلني أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن  -
-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه.                1418الطبعة األوىل -عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي

رياض  -ه.  1421بريوت الطبعة: األوىل،  -املؤلف: يلع بن سلطان القاري دار الكتب العلمية  -رشح الشفا -.    ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، 
 -م.  2007 - ـه 1428بريوت الطبعة: األوىل،  -الصاحلني  للنووي، حتقيق د. ماهر بن ياسني الفحل دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

رشح رياض  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار اعلم الكتب صحيح مسلم؛ لإلمام
 http://www.islamweb.net مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية -الصاحلني املؤلف: الشيخ الطبيب أمحد حطيبة 

   (3667) الرقم املوحد:

يلعذبهم وأنت فيهم وما اكن اهلل معذبهم وهم 
 .[33يستغفرون( ]األنفال:

tambahkaruni dan pemberianNya. Allah Ta'ala 

berfirman, (QS.Al-Anfal: 33) 
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  اآلِخِر << ِذْكُر الَموِْت َوَما َبْعَدهُ عقيدة << اإِليَماُن بِايلَْوِم  اتلصنيف:

 رواه أمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر اجلميع  اتلخريج:
 مسند أمحد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يقبضه : قبض فالن، أي مات، فهو مقبوض •

 :فوائد احلديث
 .إثبات إرادة اهلل عز وجل .1

 .األعمال الصاحلة ويوفقه إيلهااهلل عز وجل يهدي من يشاء إىل  .2

 .سعة رمحة اهلل تعاىل بعباده .3

 .من عالمات حسن اخلاتمة أن يموت العبد وهو مشتغل بعمل صالح .4

 .أن العربة باخلواتيم .5

 املراجع:املصادر و

م. صحيح اجلامع 2001 - ـه1421، اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
: دار الفكر، الصغري وزياداته، لألِلاين، نرش: املكتب اإلساليم. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش

سماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب, حتقيق: أمحد عبد م. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, أبو نرص إ2002 - ـه1422ِلنان، الطبعة: األوىل،  –بريوت 
 م 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة, بريوت –الغفور عطار, دار العلم للماليني 

   (11203) الرقم املوحد:

  إذا أراد اهلل بعبد خريا استعمله قبل موته
Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi 
seseorang, maka Allah memanfaatkannya 

sebelum kematiannya. 

 :احلديث .67
-: أن رسول اهلل -اهلل عنهريض -عن عمر اجلميع 

إذا أراد اهلُل بعبٍد خرًيا »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
فسأهل رجٌل من القوم: ما « استعملَه قبل موتِه

يهديه اهلُل عزَّ وجلَّ إىل العمل الصالح »استعملَه؟ قال: 
 «.قبل موتِه، ثم يقبضه ىلع ذلك

** 

67. Hadis: 

Dari Umar Al-Juma'iyyu-raḍiyallāhu 'anhu-, secara 

marfū': “Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi 

seseorang, maka Allah memanfaatkannya sebelum 

kematiannya.” Seseorang bertanya kepada beliau, 

“Bagaimana Allah akan memanfaatkannya?” 

Rasulullah menjawab, “Allah -'Azza wa Jalla- akan 

memberinya petunjuk untuk beramal saleh sebelum 

meninggal, kemudian mewafatkannya di atas amalan 

tersebut". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن اهلل تعاىل إذا أراد بعبد من عباده خريا وفقه لعمل 
ىلع ذلك العمل، فتحصل  صالح قبل موته حىت يموت

 .هل حسن اخلاتمة، فيدخل اجلنة

** 

Sesungguhnya apabila Allah –Ta'ālā- menghendaki 

kebaikan pada seorang hamba-Nya, maka Allah akan 

memberinya taufik untuk beramal saleh sebelum ia 

meninggal hingga ia meninggal di atas amalan 

tersebut, maka ia memperoleh husnul khatimah (akhir 

yang baik) dan kelak akan masuk surga. 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايص

 .متفق عليه ث:راوي احلدي

عذابا، أصاب العذاب من اكن إذا أراد اهلل بقوم 
  فيهم، ثم بعثوا لَع أعماهلم

Jika Allah hendak menimpakan azab 
kepada satu kaum, maka azab itu menimpa 

semua orang yang ada di tengah-tengah 
mereka. Setelah itu mereka dibangkitkan 

sesuai amalannya. 

 :احلديث .68
قال: سمعت  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

إذا أراد اهلُل »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
بقوٍم عذابًا، أصاَب العذاُب من اكن فيهم، ثم بُِعثوا 

 «.ىلع أعماهلم

** 

68. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū, "Jika Allah hendak menimpakan azab kepada 

satu kaum, maka azab itu menimpa semua orang yang 

ada di tengah-tengah mereka. Setelah itu mereka 

dibangkitkan sesuai amalannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -وجل عز-أن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
ب قوًما عقوبة هلم ىلع سيئ أعماهلم  إذا أراد أن يعذِّ

أي: من اكن فيهم ممن « أصاَب العذاُب من اكن فيهم»
ليس هو ىلع رأيهم، فيهلك اهلل مجيع انلاس عند 

ثم بُِعثوا ىلع »ظهور املنكر واإلعالن باملعاىص 
أي: بُِعث لك واحد منهم ىلع حسب عمله « أعماهلم

باه صاحلة وإال فسيئة، فيكون ذلك إن اكن صاحلا فعق
العذاب طهرة للصاحلني ونقمة ىلع الفاسقني، 
وبعثهم ىلع أعماهلم حكم عدل؛ ألن أعماهلم 
الصاحلة إنما جيازون بها يف اآلخرة وأما يف ادلنيا 
موه من  فمهما أصابهم من بالء اكن تكفريا ملا قدَّ

ن عمل يسء، فاكن العذاب املرَسل يف ادلنيا ىلع اذلي
ظلموا يتناول من اكن معهم ولم يُنِكر عليهم، فاكن 
ذلك جزاء هلم ىلع مداهنتهم، ثم يوم القيامة يُبعث 

 .لك منهم فيجازى بعمله

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

Allah -'Azza wa Jalla- jika hendak menimpakan azab 

kepada satu kaum, yakni, ketika Allah hendak 

menyiksa satu kaum sebagai azab atas amal buruk 

mereka. "maka azab itu menimpa semua orang yang 

ada di tengah-tengah mereka." Yakni orang-orang 

yang ada di tengah-tengah mereka yang tidak 

sependapat dengan mereka. Allah membinasakan 

seluruh manusia ketika muncul kemungkaran dan 

kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. 

"Setelah itu mereka dibangkitkan sesuai amalannya." 

Yakni, setiap orang dibangkitkan sesuai dengan 

amalnya. Jika amalnya saleh, maka dia akan 

mendapatkan kesalehan, dan jika buruk, maka 

akhirnya adalah keburukan. Azab ini menjadi 

penyucian bagi orang-orang saleh dan pembalasan 

terhadap orang-orang fasik. Allah membangkitkan 

mereka sesuai dengan amalan mereka adalah 

keputusan yang adil, karena amal-amal saleh mereka 

hanya akan dibalas di akhirat. Adapun di dunia, apa 

pun ujian yang menimpanya, hanyalah untuk 

menghapus amal buruk yang telah mereka lakukan. 

Dengan demikian, azab yang dikirimkan Allah di dunia 

terhadap orang-orang yang berlaku zalim ini akan 

menimpa semua orang yang ada bersama mereka dan 

tidak mengingkari perbuatan mereka. Ini sebagai 

balasan bagi mereka atas sikap mereka. Selanjutnya 

pada hari kiamat kelak, masing-masing dibangkitkan 

dan diberi balasan sesuai amalnya. 
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  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 :فوائد احلديث

 .-تعاىل-إثبات اإلرادة صفة هلل  .1

 .إثبات اِلعث بعد املوت .2

 .اتلحذير من جمالسة أصحاب املنكرات .3

 باملعايصاحتمال إهالك مجيع انلاس عند ظهور املنكر واإلعالن  .4

 .ال يلزم من االشرتاك يف املوت االشرتاك يف اثلواب أو العقاب بل جيازى لك أحد بعمله ىلع حسب نيته .5

 .يف احلديث حتذير وَتويف عظيم ملن سكت عن انليه عن املنكر  فكيف بمن داهن  وريض أو اعون .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
مكتبة  . رشح صحيح اِلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم ياَس بن إبراهيم، نرش:بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

م. فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري، البن حجر العسقالين، حتقيق: حمب ادلين اخلطيب، 2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -الرشد، الرياض
رصي، ه. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب امل1379بريوت، -نرش: دار املعرفة

 .ه 1323انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 
   (6329) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عقيدة << اإِليَماُن بِايلَْوِم اآلِخِر << ِذْكُر الَموِْت َوَما َبْعَدهُ  اتلصنيف:

 داود الطياليس.رواه الرتمذي وأمحد وأبو  راوي احلديث:

 أبو عزة اهلذيل ريض اهلل عنه اتلخريج:
 مسند أيب داود الطياليس. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َقبْض : موت •

 :فوائد احلديث
 .إثبات إرادة اهلل تعاىل ىلع الوجه الالئق به سبحانه .1

واخلروج من املظالم، وقضاء ادلين والوصية بما هل وعليه يف احلرض، يف هذا احلديث تنبيه للعبد ىلع اتليقظ للموت، واالستعداد هل بالطاعة،  .2
 .فضال عن اخلروج إىل سفره؛ فإنه ال يدري أين سيكون موته من األماكن

 املراجع:املصادر و

رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد اِلايق، وإبراهيم عطوة عوض، 
م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب 1975ه، 1395مصطىف اِلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

. مسند أيب داود الطياليس، ه1421األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
م. سلسلة األحاديث 1999ه، 1419أبو داود سليمان بن داود الطياليس، حتقيق: حممد بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: دار هجر، مرص، الطبعة: األوىل، 

ه. 1422، الطبعة األوىل ملكتبة املعارف، الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، حممد نارص ادلين األِلاين، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض
طبعة: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار،  دار العلم للماليني، بريوت، ال

ي، املكتبة اتلجارية الكربى، مرص، الطبعة: األوىل م. فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناو1987ه، 1407الرابعة 
 .ه1356

   (11202) الرقم املوحد:

  إذا أراد اهلل قبض عبد بأرض جعل َل بها حاجة
Jika Allah hendak mencabut nyawa 

seorang hamba di suatu negeri, maka Dia 
menjadikannya punya keperluan ke negeri 

itu. 

 :احلديث .69
عن أيب عزة اهلذيل ريض اهلل عنه قال قال رسول اهلل 

إذا أراد اهلُل َقبَْض عبد بأرض جعَل »صىل اهلل وسلم: 
 «.هل بها حاجة

** 

69. Hadis: 

Dari Abu 'Izzah Al-Hużali -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Jika Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba di 

suatu negeri, maka Dia menjadikannya punya 

keperluan ke negeri itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لعبد من عباده أن يموت بأرض  -تعاىل-إذا أراد اهلل 
حمددة، وليس هو فيها؛ جعل هل إىل هذه األرض 
حاجة، فإذا ذهب إىل حاجته يف هذه األرض توفاه اهلل 

وكتبه ال بد أن يقع  -عز وجل-تعاىل، وما قدره اهلل 
 .لقدركما قدره، وهذا من اإليمان بالقضاء وا

** 

Jika Allah -Ta'ālā- menghendaki seorang hamba-Nya 

meninggal di bumi (negeri) tertentu, padahal dia bukan 

penduduk negeri itu, maka Dia menjadikan orang itu 

mempunyai keperluan ke negeri tersebut. Jika dia pergi 

untuk melakukan keperluannya di negeri itu, Allah -

Ta'ālā- pun mencabut nyawanya. Apa yang ditakdirkan 

dan dituliskan oleh Allah -'Azza wa Jalla- pasti akan 

terjadi seperti yang ditakdirkan-Nya. Ini termasuk iman 

kepada qadā` dan qadar. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  األعمال الصاحلةالفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل 

 .متفق عليه  -ريض اهلل عنه-رواه اِلخاري . حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه-حديث أنس  راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رب: َما بنَي طريِف اخْلِنرْص واإلبهام باتلفريج الُْمْعتَادشربا :  •  .الشِّ

 .ذرااع : اذلراع: هو الساعد إىل املرفق •

 .بااًع : اِلاع: قدر مدِّ ايلدين وما بينهما من اِلدن •

 .هرولة : نوع من الَعْدِو فيه مسارعة اخلُطا •

ْبُت إيله ِذَرااًع، وإذا  إذا َتَقرَّب العبُد إيلَّ ِشَْبا َتَقرَّ
َتَقّرْبُت ِمْنُه بَااًع، وإذا أتاين َتَقّرَب إيلَّ ِذَرااًع 

تَيُْته َهْرَولَةً 
َ
 َيْميِش أ

 

Jika seorang hamba mendekatiku 
sejengkal, niscaya Aku mendekatinya satu 

hasta. Jika dia mendekatiku satu hasta, 
niscaya Aku mendekatinya satu depa. Jika 
dia mendatangiku dengan berjalan kaki, 

niscaya Aku mendatanginya dengan berlari 
kecil. 

 :احلديث .70
عن  -ريض اهلل عنهما-عن أنس بن مالك وأيب هريرة 

-فيما يرويه عن ربه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
بُْت إيله »قال:  -عز وجل ا َتَقرَّ إذا َتَقرََّب العبُد إيلَّ ِشرْبً

بُْت ِمنُْه بَااًع، وإذا ِذَرااًع، وإذا َتَقرََّب إيلَّ  ِذَرااًع َتَقرَّ
تَيْتُُه َهْرَولَةً 

َ
 «.أتاين يميش أ

** 

70. Hadis: 

Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah -raḍiyallāhu 

'anhuma- dari Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- 

sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya -'Azza 

wa Jalla-, Dia berfirman, "Jika seorang hamba 

mendekatiku sejengkal, niscaya Aku mendekatinya 

satu hasta. Jika dia mendekatiku satu hasta, niscaya 

Aku mendekatinya satu depa. Jika dia mendatangiku 

dengan berjalan kaki, niscaya Aku mendatanginya 

dengan berlari kecil". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من تقرَّب إىل اهلل بيشء من الطااعت ولو قلياًل قابله 
اهلل بأضعاف من اإِلثابة واإِلكرام، وَّكما زاد يف 
الطاعة زاده يف اثلواب، وأَسع برمحته وفضله، وهذا 

ليس من أحاديث  اتلفسري بناًء ىلع أن احلديث
الصفات كما هو مذهب مجع من أهل السنة 
واجلماعة املثبتني للصفات، ومنهم ابن تيمية، وعند 
طائفة أخرى إثبات صفة اهلرولة هلل تعاىل دون 

 .اخلوض يف كيفيتها

** 

Siapa yang mendekati Allah dengan suatu ketaatan 

meskipun sedikit, niscaya Allah membalasnya dengan 

pahala dan penghormatan yang berlipat ganda. Setiap 

kali bertambah ketaatannya, bertambah pula 

pahalanya dan lebih cepat mendapatkan rahmat dan 

karunia-Nya. Makna ini dipegang oleh sekelompok 

ulama dari kalangan Ahlusunnah wal Jamaah yang 

menetapkan berbagai sifat berdasarkan makna literal, 

seperti Ibnu Taimiyah. Mereka berpandangan bahwa 

hadis ini bukan bagian dari hadis-hadis sifat. Kelompok 

lain berpendapat untuk menetapkan sifat berlari bagi 

Allah -Ta'ālā- dari hadis ini tanpa tenggelam dalam 

membahas tata caranya. 
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 :فوائد احلديث
 .الكثري يف مقابلة القليلادلاللة ىلع كرم اهلل عز وجل حيث يُعِطي  .1

 .إثبات صفة امليجء واإلتيان، وحنن نؤمن بها دون تكييف أو حتريف أو تعطيل أو تمثيل، ويه صفة ثابتة بالكتاب والسنة .2

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422الطبعة األوىل، صحيح اِلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة،  -
نزهة املتقني برشح رياض  -ه. 1417مسلم،  لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

الطبعة -ِلنان-ؤسسة الرسالة، بريوت م -حممد أمني لطيف -يلع الرشبيج-ميح ادلين مستو -مصطىف اِلغا-الصاحلني، تأيلف مصطىف سعيد اخلن 
الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة -ه. 1407الرابعة عرشة، 

ة املصحف الرشيف، املدينة انلبوية، اململكة جمموع الفتاوى، البن تيمية، املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباع -ه. 1423
بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الالكمية، تيق ابن تيمية ادلمشيق، املحقق: جمموعة من  -م. 1995ه/1416العربية السعودية، اعم النرش: 

 .ه1426املحققني، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، الطبعة: األوىل، 
   (6461) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بالقضاء والقدر < مسائل القضاء والقدر اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  - اهلل عنهماريض-أسامة بن زيد بن حارثة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الطاعون : هو مرض اعم ووباء َسيع االنتشار تفسد به األمزجة واألبدان •

 :فوائد احلديث
 .إذا وقع الوباء يف األرض فإنه ال جيوز لإلنسان أن خيرج منها فرارا منه وأما إذا خرج حلاجة فال بأس .1

 .قواعد احلَْجر الصيح، فمنع ادلخول ىلع الوباء والفرار منهاإلسالم وضع  .2

ة إثبات العدوى وانتشار املرض بإذن اهلل ال بذاته، فليس األمر كما يعتقد بعض انلاس أن العدوى ويه انتقال املرض حتصل بقوتها دون إراد .3
 .-تعاىل-اهلل 

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم؛ لإلمام  -ه. 1422صحيح اِلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل اِلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
رص ،حلمد بن نا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار اعلم الكتب

منار  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1430الطبعة األوىل -العمار،دار كنوز إشبيليا
 -ف اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائ -محزة حممد قاسم مكتبة دار اِليان، دمشق  -القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري تأيلف

اعتىن بها: خليل مأمون -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن اِلكري -م.  1990 - ـه 1410-اململكة العربية السعودية
 تأيلف صاحلني؛ال رياض رشح انلاظرين بهجة -. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -ِلنان –دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت  -شيحا

إذا سمعتم الطاعون بأرض، فال تدخلوها، وإذا 
  وقع بأرض، وأنتم فيها، فال خترجوا منها

Apabila kalian mendengar wabah penyakit 
di sebuah negeri, maka janganlah 

memasukinya! Namun bila suatu negeri 
terkena wabah penyakit dan kalian sedang 

berada di dalamnya, maka janganlah kalian 
keluar dari sana! 

 :احلديث .71
إذا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن أسامة بن زيد 

سمعتم الطاعوَن بأرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض 
 «.َترجوا منهاوأنتم فيها فال 

** 

71. Hadis: 

Dari Usamah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū, (Nabi bersabda), "Apabila kalian mendengar 

wabah penyakit di sebuah negeri, maka janganlah 

memasukinya! Namun bila suatu negeri terkena wabah 

penyakit dan kalian sedang berada di dalamnya, maka 

janganlah kalian keluar dari sana"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا نزل وباء بأرض لم يدخلها اإلنسان فال جيوز هل 
دخوهلا حفاظاً ىلع صحته وصحة غريه، وإذا دخل 

هل اخلروج وعليه أن املرض يف أرض هو فيها لم جيز 
 .يصرب ىلع قدر اهلل يلكتب هل األجر

** 

Jika wabah menimpa suatu negeri yang tidak dimasuki 

seseorang, maka janganlah ia memasukinya demi 

menjaga kesehatan dirinya dan kesehatan orang lain. 

Jika satu penyakit merebak di suatu negeri, padahal 

orang itu sedang berada di sana, maka ia tidak boleh 

keluar darinya dan hendaknya ia bersabar terhadap 

takdir Allah agar dicatatkan pahala baginya. 
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-الرسالة مؤسسة وغريه، اخِلن مصطىف. د تأيلف الصاحلني؛ رياض رشح املتقني نزهة -. ه1418األوىل الطبعة -اجلوزي ابن دار اهلاليل، عيد بن سليم
 .ه1407بعة عرشة، الرا الطبعة بريوت،

   (5737) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَاِطنِي << ِصَفاُت اجِلنِّ  اتلصنيف: ْحَوالُُهمْ عقيدة << اإِليَماُن بِاجِلنِّ َوالَشه
َ
  َوأ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصالة حَّت 
تَبز، وإذا اغب حاجب الشمس فدعوا الصالة 

حَّت تغيب، وال حتينوا بصالتكم طلوع 
الشمس وال غروبها، فإنها تطلع بني قرين 

 شيطان، أو الشيطان

 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 
berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Jika bagian lingkar luar 
matahari mulai terbit, janganlah kalian 

salat hingga terang (sempurna terbitnya), 
dan jika bagian lingkar luar matahari mulai 

terbenam, janganlah kalian salat hingga 
benar-benar telah hilang! Dan janganlah 

kalian menunggu untuk salat saat terbitnya 
matahari atau saat terbenamnya karena 
sesungguhnya matahari terbit di antara 

dua tanduk setan." (HR. Bukhari). 

 :احلديث .72
قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

إذا طلَع حاجُب الشمس »: -وسلمصىل اهلل عليه -
َز، وإذا اغب حاجُب الشمس  فَدُعوا الصالَة حىت ترَْبُ
فَدُعوا الصالَة حىت تغيَب، وال حَتَيَّنُوا بصالتِكم 
ُطلُوَع الشمِس وال غروَبها، فإنَّها تطلُُع بنْي َقْريَنْ 

 «.شيطان، أو الشيطان

** 

72. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Jika bagian lingkar luar matahari mulai terbit, 

janganlah kalian salat hingga terang (sempurna 

terbitnya), dan jika bagian lingkar luar matahari mulai 

terbenam, janganlah kalian salat hingga benar-benar 

telah hilang! Dan janganlah kalian menunggu untuk 

salat saat terbitnya matahari atau saat terbenamnya 

karena sesungguhnya matahari terbit di antara dua 

tanduk setan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا طلع طرف  -صىل اهلل عليه وسلم-يأمرنا انليب 
الشمس اذلي يبدو أواًل أن نرتك الصالة حىت تظهر 
لكها وترتفع، وإذا اغب طرف الشمس أن نرتك 
الصالة حىت تغرب باللكية، ونهانا أن نصيل حني 
طلوع الشمس وحني غروبها؛ والسبب يف هذا انليه 

الشيطان، أي:  أن الشمس تطلع وتغرب بني قرين
جانيب رأسه؛ ألنه ينتصب قائًما يف وجه الشمس عند 
طلوعها يلكون رشوقها بني قرنيه، فيكون قبلة ملن 
سجد للشمس، وكذلك عند الغروب، فنُيه عن 

 .الصالة يف ذلك الوقت ليك ال يُتشبه بهم يف العبادة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan kita 

apabila bagian lingkar luar matahari yang pertama kali 

muncul telah terbit, hendaknya kita tidak melakukan 

salat hingga matahari terbit seluruhnya dan meninggi. 

Jika bagian lingkar luar matahari terbenam, hendaknya 

kita tidak melakukan salat sampai matahari terbenam 

secara total. Beliau juga melarang kita mendirikan salat 

saat terbit dan terbenam matahari. Sebab larangan ini 

karena matahari terbit dan terbenam di antara dua 

tanduk setan, yakni di antara dua sisi kepalanya karena 

setan itu berdiri tegak di hadapan matahari saat terbit 

agar ketika matahari mulai memancarkan cahaya ia 

tepat berada di antara kedua tanduknya. Dengan 

demikian ia menjadi kiblat bagi orang yang sujud 

kepada matahari. Demikian juga saat terbenam. Salat 

dilarang pada waktu tersebut agar tidak menyerupai 

mereka dalam ibadah. 
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 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حاجب الشمس : طرف قرص الشمس األىلع اذلي يبدو أوهال •

 .دعوا : اتركوا •

 .تربز : تظهر •

، وهو طلب وقت معلوم •  .حتيَّنوا : من اتلحنيُّ

 .قَْريَنْ شيطان : جانبا رأسه •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن الصالة يف األوقات املذكورة .1

 .اإليمان بوجود اجلن والشياطني .2

 .أن الشمس تطلع بني قرين شيطان .3

 .للشيطان رأس، نؤمن بذلك، وال نعلم كيفيتها .4

 .انليه عن التشبه بالكفار .5

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
 بدر احلنىف موىس بن أمحد بن ملحمود اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة-. بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

: دار انلارش القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة-. بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: انلارش العيىن، ادلين
 ادلين رشف(, السنن حقائق عن الاكشف) بـ املسىم املصابيح مشاكة ىلع الطييب رشح-. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –الفكر، بريوت 

 - ـه 1417: األوىل، الطبعة, الرياض - املكرمة مكة - اِلاز مصطىف نزار مكتبة: انلارش, هنداوي احلميد عبد. د: املحقق, الطييب اهلل عبد بن احلسني
 .م 1997

   (10562) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرةالعقيدة  اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 ,رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فاككك : الفاكك: اتلخليص •

 :فوائد احلديث
أن اهلل يغفر ذنوب املسلمني بفضله ويسقطها عنهم، ويضع ىلع الكفار مثلها بكفرهم وذنوبهم، فيدخلهم انلار بعملهم؛ ألن الكفار هم  .1

 .العاملون بمعصية اهلل وادلاعون هلا اغِلا

 .ترشيف اهلل عز وجل هلذه األمة .2

 .رسله، وذللك هم قرابني يُفتدى بهم املسلمون هوان ايلهود وانلصارى اذلين حرفوا الكم اهلل، وقتلوا .3

 املراجع:املصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
إشبيليا،  كنوز دار: نرش الصاحلني، رياض كنوز. م1987 ه1407 عرش، الرابعة: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة

إذا اكن يَْوُم الِقَياَمِة َدَفَع اهلُل إىل ُُكي ُمْسلٍِم 
  َيُهوِديًّا أو نَْْصَانِيًّا، فيقول: هذا فاَِكُكَك ِمَن انلَّارِ 

Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan 
seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap 
Muslim lalu berfirman, "Inilah orang yang 

menjadi tebusanmu dari neraka". 

 :احلديث .73
إذا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

اكن يوُم القيامة دفع اهلُل إىل لك مسلم يهوديا أو 
ويف رواية: «. نرصانيا، فيقول: هذا فِاَكُكَك من انلار

املسلمني بذنوٍب أمثاِل ييجء يوَم القيامة ناٌس من »
 «.اجلبال يغفرها اهلل هلم

** 

73. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan 

seorang Yahudi atau Nashrani kepada setiap Muslim 

lalu berfirman, "Inilah orang yang menjadi tebusanmu 

dari neraka." Dalam riwayat lain, "Kelak pada hari 

kiamat akan datang satu golongan kaum Muslimin 

membawa dosa-dosa seperti gunung dan Allah 

memberikan ampunan kepada mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يب هريرة 
َ
ريض اهلل عنه:  -َمعنَاُه َما َجاَء يف حديث أ

ٌل يف انلَّاِر، فَالُمْؤِمُن ِإَذا » َحٍد َمزْنٌل يف اجلَنَِّة، َوَمزْنِ
َ
ِللُكِّ أ

لَِك  َدَخَل اجلَنََّة َخلََفُه الاَكِفُر يف انلَّاِر؛ ألنَُّه ُمْستَِحقٌّ ذِلَ
ُخوِل  «:ِفاَكُكَك »ومعىن « بِكْفِرهِ  أنََّك ُكنَْت ُمَعرًَّضا دِلُ

َر للنَّاِر َعَدًدا  انلَّاِر، وََهَذا فِاَكُكَك؛ ألنَّ اهلل َتَعاىَل، َقدَّ
اُر بُِذنُوبِِهْم َوُكْفِرِهْم، َصاُروا  َيْملَؤَُها، فَإَذا َدَخلََها الُكفَّ

 ."يف َمعىَن الِفاَكك للُمْسِلِمنَي، واهلل أعلم

** 

Makna hadis ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, "Setiap orang 

memiliki tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di 

neraka. Seorang mukmin apabila masuk surga, maka 

orang kafir akan menggantikannya di neraka karena ia 

pantas untuk itu disebabkan kekafirannya." Arti 

"Fikakuka" sesungguhnya engkau rentan masuk 

neraka dan orang ini menjadi tebusanmu. Sebab, Allah 

-Ta'ālā- sudah menakdirkan jumlah tertentu yang 

memenuhi neraka. Jika orang-orang kafir masuk 

neraka dengan membawa dosa-dosa dan kekafiran 

mereka, maka berarti mereka menjadi tebusan bagi 

kaum Muslimin. Hanya Allah Yang Maha tahu. 
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م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، 2009ه 1430الطبعة: األوىل، 
 ..بريوت –نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (6462) املوحد:الرقم 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إذا اكن يوم اجلمعة وقفت املالئكة لَع باب 
  املسجد يكتبون األول فاألول

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika 

hari Jumat tiba, para malaikat berdiri di 
pintu masjid untuk mencatat orang yang 
pertama datang dan seterusnya. Orang 
yang pertama kali datang laksana orang 

yang berkurban dengan seekor unta, 
kemudian setelahnya seperti orang yang 

berkurban dengan seekor sapi, kemudian 
seekor domba, kemudian seekor ayam, 

kemudian sebutir telur. Jika imam sudah 
menuju mimbar maka para malaikat 

melipat catatan mereka kemudian 
mendengarkan zikir (khutbah)." (HR. 

Bukhari). 

 :احلديث .74
صىل -قال: قال انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إذا اكن يوم اجلمعة وَقَفِت »: -اهلل عليه وسلم
َل،  َل فاألوه املالئكُة ىلع باب املسجد يَْكتُبون األوه
ر كمثل اذلي ُيْهدي بََدنًة، ثم اكذلي  وَمثَُل الُمَهجِّ
ُيْهدي بقرة، ثم َكبْشا، ثم َدجاجة، ثم بَيضة، فإذا 

كرَ   .«خرج اإلمام َطَوُوا ُصُحَفهم، ويْستَمعون اذلِّ

** 

74. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika hari Jumat 

tiba, para malaikat berdiri di pintu masjid untuk 

mencatat orang yang pertama datang dan seterusnya. 

Orang yang pertama kali datang laksana orang yang 

berkurban dengan seekor unta, kemudian setelahnya 

seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi, 

kemudian seekor domba, kemudian seekor ayam, 

kemudian sebutir telur. Jika imam sudah menuju 

mimbar maka para malaikat melipat catatan mereka 

kemudian mendengarkan zikir (khutbah)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

تقف املالئكة ىلع باب املساجد يوم اجلمعة، 
يكتبون ادلاخَل األوَل ثم اذلي يليه، وَمثَُل أجِر 

ر إىل اجلمعة كمثل أجر اذلي  يذبح ناقة أو مجاًل املبكِّ
ًبا إىل اهلل  ، وأجر اذلي يأيت بعده كأجر -تعاىل-تقرُّ

ًبا إىل اهلل  ، وأجر اذلي -تعاىل-اذلي يذبح بقرة تقرُّ
ًبا إىل  يأيت بعده كأجر اذلي يذبح كبًشا من الغنم تقرُّ

، وأجر اذلي يأيت بعده كأجر اذلي يذبح -تعاىل-اهلل 
ًبا إىل اهلل  ، وأجر اذلي يأيت بعده -تعاىل-دجاجة تقرُّ

، فإذا خرج -تعاىل-كأجر اذلي يقرِّب بيضة إىل اهلل 
اإلمام وطلع املنرب يلبدأ اخلطبة، أغلق املالئكة 
صحفهم اليت يكتبون فيها أسماء أهل اجلمعة أواًل 
فأواًل، واألجر ىلع قدر مراتبهم يف السبق، وجلست 

 .املالئكة يستمعون اخلطبة مع انلاس

** 

Para malaikat berdiri di pintu masjid-masjid pada hari 

Jumat. Mereka mencatat orang yang pertama kali 

masuk dan seterusnya. Perumpamaan pahala orang 

yang berangkat pagi hari untuk salat Jumat laksana 

pahala orang yang menyembelih unta jantan atau 

betina untuk mendekatkan diri kepada Allah -Ta'ālā-. 

Pahala orang yang datang setelahnya laksana pahala 

orang yang menyembelih seekor sapi untuk 

mendekatkan diri kepada Allah -Ta'ālā-. Pahala orang 

yang datang setelahnya laksana pahala orang yang 

menyembelih domba untuk mendekatkan diri kepada 

Allah -Ta'ālā-. Pahala orang yang datang setelahnya 

laksana pahala orang yang menyembelih seekor ayam 

untuk mendekatkan diri kepada Allah -Ta'ālā-. Pahala 

orang yang datang setelahnya laksana pahala orang 

yang berkurban dengan sebutir telur kepada Allah -

Ta'ālā-. Jika imam sudah berdiri dan naik ke mimbar 

untuk memulai khutbah, maka para malaikat menutup 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْعَماُل الَماَلئَِكةِ عقيدة << اإِليَماُن  اتلصنيف:
َ
  بِالَماَلئَِكِة << أ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ر • ر : الُمبَكِّ  .الُمَهجِّ

باً إىل اهلل • ق بها متقره  .يُهدي : تصده

 .بََدنة : مجل •

 .َطَووا : أغلقوا •

كر :  •  .اخلطبةاذلِّ

 :فوائد احلديث
 .اإليمان باملالئكة، وأنهم يقفون ىلع باب املسجد يكتبون أسماء من يدخل من املصلني يوم اجلمعة .1

 .الرتغيب يف اتلبكري إىل اجلمعة .2

يسمعها ممن  يف استماع املالئكة للخطبة حض ىلع االستماع إيلها واإلنصات هلا، وقال أكرث العلماء: اإلنصات واجب ىلع من سمعها ومن لم .3
 .حرض اجلمعة

 .أن مراتب انلاس يف الفضل حبسب أعماهلم .4

 .أن القليل من الصدقة غري حمتقر يف الرشع .5

 .أن اتلقرب باإلبل أفضل من اتلقرب باِلقر والغنم, واتلقرب باِلقر أفضل من الغنم .6

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
 الرمحن عبد الفرج أيب ادلين جلمال الصحيحني، حديث من املشلك كشف-. بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب -لرياض. ا – الوطن دار: انلارش اِلواب، حسني يلع: املحقق اجلوزي، حممد بن يلع نب
انلهاية يف غريب احلديث -ه.  1323بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة -حممود حممد الطنايح.  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -واألثر، البن األثري، نرش: املكتبة العلمية 
 البن اِلخاري صحيح رشح-. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 

تاج العروس من جواهر القاموس, -م. 2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -بة الرشد، الرياضمكت: نرش إبراهيم، بن ياَس تميم أيب: حتقيق بطال،
بيدي, جمموعة من املحققني, انلارش: دار اهلداية  ب بمرتىض، الزَّ د بن عبد الرزهاق احلسيِّن، أبو الفيض، امللقه د بن حممه فتح اِلاري رشح صحيح -حممه

, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد اِلايق, قام بإخراجه 1379بريوت،  -سقالين الشافيع, دار املعرفة اِلخاري, أمحد بن يلع بن حجر الع
 .وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب

   (10551) الرقم املوحد:

buku catatan nama-nama orang yang pergi Jumat satu 

demi satu, sedangkan pahala mereka sesuai tingkatan 

mereka dalam kesegeraan menghadiri jumatan. 

Selanjutnya para malaikat duduk menyimak khutbah 

bersama manusia. 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب

 .رواه مسلم احلديث:راوي 

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الينظر إىل أجسامكم وال إىل صوركم : أي ال يثيبكم عليها، ألنَّ األجر واثلواب متعلق بعمل اإلنسان •

 :فوائد احلديث
 وصفاته، وتصحيح مقاصده، وتطهريه عن لك وصف مذموماالعتناء حبال القلب  .1

 ثواب األعمال يكون بما انعقد  عليه القلب من إخالص وحسن نية .2

 االعتناء بإصالح القلب وبصفاته مقدم ىلع عمل اجلوارح، ألن عمل القلب هو املصحح لألعمال الرشعية وال يصح العمل من الاكفر .3

 ما حيمله ىلع تصويب العمل القليب للك ما يريض اهلل ورسوهلمسؤويلة الفرد ىلع نيته وعمله، وهذا  .4

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
،  اعتىن 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط 1423الرياض، عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، 

 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1425بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
، 14اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني، ط ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد

 .ه1407مؤسسة الرسالة، 
   (4555) الرقم املوحد:

ْجسامُِكْم، وال إىل ُصَورُِكْم، 
َ
إنَّ اهلَل ال َيْنُظُر إىل أ

ْعَمالُِكمْ 
َ
  ولَِكْن َيْنُظُر إىل قُلُوبُِكْم وأ

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada 
tubuh (fisik) kalian, tidak pula kepada 
bentuk rupa kalian, tetapi Dia melihat 

kepada hati kalian dan amal-amal kalian. 

 :احلديث .75
إنَّ اهلل ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ينُْظُر ِإىل أْجَساِمُكْم، وال ِإىل ُصَوِركْم، َولَكن ينُْظُر 
 «.إىل قُلُوبِكْم وأعمالكم

** 

75. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh (fisik) 

kalian, tidak pula kepada bentuk rupa kalian, tetapi Dia 

melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أجسامكم إن اهلل ال يثيبكم وال جيازيكم ىلع 
وصوركم وال حيصل لكم القرب منه سبحانه بذلك، 
ولكن حتصل املجازاة ىلع ما يف قلوبكم من 
اإلخالص والصدق وىلع األعمال الصاحلة اليت 

 تقومون بها

** 

Sesungguhnya Allah tidak akan memberi pahala dan 

tidak akan membalas kalian berdasarkan tubuh-tubuh 

dan bentuk kalian, dan tidak akan tercapai kedekatan 

dari-Nya dengan hal itu. Tetapi pembalasan itu dicapai 

dengan apa yang ada di hati-hati kalian berupa 

keikhlasan, kebenaran dan berbagai amal saleh yang 

kalian kerjakan. 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يِلَْصُمت : ليَْسُكت •

 .ذاِكراً : اعِمداً  •

 .آثِراً : حاِكياً عن َغرْيِي أنَّه َحلََف بها •

 :احلديثفوائد 
 حتْريُم احلِلف بغرِي اهلل وخصَّ احلِلف بِاآلباء ألنَّه من اعداِت اجلَاِهِليةِ  .1

ْمَت فإنَّ هذا أسلَم هل .2 َراَد احلَِلَف بغري اهلل فَلْيَلَْزِم الصَّ
َ
 .َمْن أ

نْ 
َ
  حَتْلُِفوا بِآبَائُِكمْ  إنَّ اهلل َيْنَهاُكْم أ

Sesungguhnya Allah melarang kalian 
bersumpah dengan nama bapak leluhur 

kalian. 

 :احلديث .76
قال: َقاَل رَُسوُل  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

ن »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل
َ
إنَّ اهلل َينَْهاُكْم أ

َفَمن اكن َحاِلفا »َوملسلم: «.  حَتِْلُفوا بِآبَائِكم
-َويِف ِرَوايٍَة قَاَل ُعَمُر «.  فَلْيَْحِلف بِاهلل أو يِلَْصُمت

فََواهلل ما َحلَْفُت بَِها منذ »قال:  -ريض اهلل عنه
 «.َسِمْعت رَُسوَل اهلل َينْىَه َعنَْها، َذاكراً َوال آثِراً 

** 

76. Hadis: 

Dari Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah 

dengan nama bapak-bapak kalian." Dalam riwayat 

Muslim, "Maka siapa yang bersumpah hendaknya ia 

bersumpah dengan nama Allah atau diam saja." Dalam 

riwayat lain, Umar -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, 

"Maka demi Allah, aku tidak pernah bersumpah 

dengannya (nama bapak leluhur) sejak aku mendengar 

Rasulullah melarangnya, baik berupa ucapan pribadiku 

(secara sengaja) maupun berupa ucapan orang lain 

yang aku ceritakan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض -عمَر  -صىل اهلل عليه وسلم-سِمع رسوُل اهلل 
بيه َفَناَداهم انلَّيب   -اهلل عنه

َ
صىل اهلل -وهو حَيِْلُف بِأ

ْن حَتِْلُفوا »رافَِعاً َصْوتَه: -عليه وسلم
َ
إنَّ اهلل َينَْهاُكْم أ

ْمَر رَُسوِل اهلِل « بِآبَائُِكمْ 
َ
َحابَُة أ صىل اهلل -فَاْمتَثََل الصَّ

ْصبُحوا ال حَيِلُفون إال باهلل، حىتَّ ذكر  -عليه وسلم
َ
َوأ

صىل  -ُعَمُر أنَّه لم حيِلف بغري اهلل منُذ َسمع رسوَل اهلل
داً  ال ذلك، عن ينىه –اهلل عليه وسلم   ناِقالً  وال ُمتعمِّ

 . اهلل بغريِ  غرِيه حلِلف

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendengar 

Umar -raḍiyallāhu 'anhu- bersumpah dengan nama 

ayahnya, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyeru mereka dengan suara tinggi, "Sesungguhnya 

Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak 

leluhur kalian." Maka para sahabatpun melaksanakan 

perintah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ini, 

dan mereka tidak bersumpah kecuali dengan nama 

Allah, sampai-sampai Umar menyebutkan bahwa ia 

tidak lagi bersumpah dengan selain nama Allah 

semenjak ia mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- melarangnya, tidak dalam keadaan sengaja 

maupun dalam keadaan menceritakan sumpah orang 

lain dengan selain nama Allah. 
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 .برُِسَْعِة اْمِتثَاهِل وَُحْسِن َفْهِمِه وتََورُِعه -ريض اهلل عنه-فَِضيلُة ُعَمر .3

ْن ال جَيْرِي ىلع اللَساِن ما ُصوَرتُه صورُة املمنُوِع رَشاْعً ألنَّ احلايِك َعْن َغرْيِه لَيَْس َعلَيْه ََشءٌ املبالَغة يف  .4
َ
 .االْحِتيَاِط وأ

 املراجع:املصادر و

 - ـه1422فؤاد عبد اِلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 1صحيح اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد  - ـه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، ، دار 2الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه  - ـه1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط - ـه 1408

اإلملام برشح عمدة األحاكم  - ـه 1426لقاهرة، مكتبة اتلابعني، ا -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه1381، دار الفكر، دمشق، 1إلسماعيل األنصاري، ط

   (2945) الرقم املوحد:
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 .رواه اِلخاري احلديث:راوي 

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 :فوائد احلديث

 .عظيم ما أعد اهلل للمجاهدين من جزيل اثلواب ورفيع املقامات يف اجلنة .1

 .للمجاهدين يف سبيلهبيان لعظم اجلنة، وما فيها من نعيم أعد  .2

 .بيان منازل اجلنة وأنها درجات، لك امرئ يأخذ ماكنه فيها ىلع قدر عمله .3

 .يف احلديث إشارة إىل أن هذه ادلرجة قد حيصل عليها غري املجاهد، وذلك إما بانلية أو باألعمال الصاحلة .4

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح 1428دمشق، الطبعة األوىل، -زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب  -
بهجة انلاظرين رشح  -هز 1422لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اِلخاري 

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن  -ه. 1418الطبعة األوىل -يل، دار ابن اجلوزيرياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلال
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -وغريه، مؤسسة الرسالة

 - ـه1423السعودية، الرياض الطبعة: اثلانية،  -ل األندليس،حتقيق: أبو تميم ياَس بن إبراهيم مكتبة الرشد رشح صحيح اِلخارى البن بطا-ه. 1426
 .م2003

   (3624) الرقم املوحد:

َها اهلل للُمجاِهدين  إنَّ يف اجلنَّة مائة َدرََجة أَعدَّ
رََجَتنْيِ كما بني السماء  يف َسبِيل اهلل ما بنَْيَ ادلَّ

 واألرض
 

Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 
tingkatan yang telah disiapkan Allah untuk 
para mujahid di jalan Allah. Jarak antara 2 

tingkat seperti jarak antara langit dan 
bumi. 

 :احلديث .77
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-هريرة عن أيب 

َها »قال:  -اهلل عليه وسلم إنَّ يف اجلنَّة مائَة َدرََجة أَعدَّ
رََجتَنْيِ كما  اهلل للُمجاِهدين يف َسِبيل اهلل ما بنَْيَ ادلَّ

 «.بني السماء واألرض

** 

77. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, bahwa 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

“Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan 

yang telah disiapkan Allah untuk para mujahid di jalan 

Allah. Jarak antara 2 tingkat seperti jarak antara langit 

dan bumi”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
عن فضل املجاهدين يف سبيله وأن اهلل تعاىل قد أَعدَّ 
رََجتَنْيِ كما بني  هلم يف اجلنة مائة درجة ما بنَْيَ ادلَّ

 .السماء واألرض

** 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengabarkan dalam 

hadits ini tentang keutamaan para mujahid di jalanNya, 

dan bahwa Allah Ta’ala telah menyiapkan untuk 

mereka di dalam surga 100 tingkatan, jarak antara 2 

tingkatan seperti jarak antara langit dan bumi. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ور  بُوَن يوم إن اذلين يَْصَنُعون هذه الصُّ ُيَعذَّ
ْحُيوا ما َخلَْقُتم

َ
  القيامة، يُقال هلم: أ

"Sesungguhnya orang-orang yang 
membuat gambar ini akan disiksa pada 

hari kiamat. Dikatakan pada mereka, 
'Hidupkanlah apa yang telah kalian 

ciptakan"'! 

 :احلديث .78
صىل -رسول اهلل : أن -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

ور »قال:  -اهلل عليه وسلم إن اذلين يَْصنَُعون هذه الصُّ
ْحيُوا ما َخلَْقتُم

َ
بُوَن يوم القيامة، يُقال هلم: أ  «.ُيَعذَّ

** 

78. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar 

ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada 

mereka, 'Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan"'! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ور  الصورة حنْتًا أو سواء اكنت -أن اذلين يصنعون الصُّ
مما هل روح، كتصوير  -رْسًما أو تصويًرا فوتوغرافيًّا

آديم أو حيوان، وسواء اكنت الصورة ممتهنة أو غري 
ممتهنة، فإنهم يُعذبون بفعلهم ذلك يوم القيامة؛ 

ْحيُوا" -تعاىل-ملضاهاتهم خلق اهلل 
َ
، ويقال هلم: "أ

تُم" أوجدوا فيها الروح كما أوجدتم اجلَسد "ما َخلَقْ 
ور املشابهة خللق اهلل  ، فإذا -تعاىل-ما صورتم من الصُّ

يف الصورة،  -تعاىل-كنتم قد شابهتهم خلق اهلل 
فابعثوا فيها الروح، وهذا من باب اتلهكم واتلقريع 

-واتلوبيخ. ويف الصحيحني من حديث ابن عباس 
: -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنهما

ادلنيا لُكِّف أن ينفخ فيها الروح  )من صوَّر صورة يف
يوم القيامة، وليس بنافخ(، ويف رواية اِلخاري: )من 
به حىت ينفخ فيها الروح(.  صور صورة فإن اهلل ُمَعذِّ

: "قال العلماء: تصوير صورة -رمحه اهلل-قال انلووي 
احليوان حرام شديد اتلحريم، وهو من الكبائر؛ ألنه 

ديد املذكور يف متوعد عليه بهذا الوعيد الش
األحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغريه، فصنعته 

-تعاىل-حرام بكل حال؛ ألن فيه مضاهاة خللق اهلل 

". 

** 

Makna Hadis: Sesungguhnya orang-orang yang 

membuat gambar, baik gambar pahatan atau lukisan 

makhluk yang bernyawa, seperti mengg ambar 

manusia atau hewan, baik gambar tersebut dihinakan 

atau dipuja, maka mereka itu akan disiksa atas 

perbuatan tersebut pada hari kiamat. Hal ini 

dikarenakan perbuatan mereka yang meniru makhluk 

Allah Ta'ala. Dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah!" 

Yakni, buatlah nyawa untuk gambar-gambar itu 

sebagaimana kalian mengadakan tubuhnya. "apa yang 

telah kalian ciptakan," berbagai gambar yang 

menyerupai ciptaan Allah Ta'ala yang telah kalian 

gambar. Jika kalian sudah menyerupakan ciptaan Allah 

Ta'ala dalam bentuknya, maka tiupkan ruh untuknya! 

Ini adalah bentuk olok-olok, kecaman dan celaan 

karena tindakan mereka menyerupakan ciptaan Allah 

Ta'ala. Dengan adanya tuntutan tersebut, mereka 

terbungkam saat tidak mampu meniupkan ruh ke 

dalam gambar-gambar tersebut. Dalam Ash-Shahihain 

dari Hadis Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: 

"Barangsiapa membuat satu gambar di dunia, ia akan 

dipaksa untuk meniupkan ruh padanya pada hari 

kiamat. Padahal ia tidak bisa meniupkan ruh." Dalam 

riwayat Al-Bukhari, "Barangsiapa membuat satu 

gambar, sesungguhnya Allah menyiksanya hingga ia 

meniupkan ruh ke dalam gambar itu." An-Nawawi 

Rahimahullah berkata, "Para ulama mengatakan 

bahwa membuat gambar hewan adalah sangat haram 

dan termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam 

dengan ancaman keras yang disebutkan dalam Hadis, 

baik hasilnya dihinakan atau tidak. Dengan demikian, 

apapun keadaannya, pembuatan gambar tersebut 

haram karena menandingi ciptaan Allah Ta'ala. 
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  باهلل عز وجل < توحيد األلوهيةالعقيدة < اإليمان  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وح • ور : صور ذات الرُّ  .الصُّ

ْحيُوا ما َخلَْقتُم : اجعلوا روًحا ملا َصنَْعتُم ُمَشابِها خللق اهلل  •
َ
 .-تعاىل-أ

 :فوائد احلديث
ور، وهو مقصور ىلع ذوات األرواح .1  .انليه الشديد واتلحريم األكيد لصنع الصُّ

 حتريم اتلصوير بكافة أشاكهل، سواء اكن يدويا أو فوتوغرافيا؛ ألن انلَّص مطلق، فال خيصص إال بديلل، فاتلصوير الفوتوغرايف الشميس من .2
نسيج والصبغ باأللوان والصور املجسمة سواء يف احلكم، واالختالف يف وسيلة اتلصوير وآتله أنواع اتلصوير املحرم، فهو واتلصوير عن طريق ال

فيه ال يقتيض اختالفا يف احلكم، وكذا ال أثر لالختالف فيما يبذل من جهد يف اتلصوير صعوبة وسهولة يف احلكم أيضا، وإنما املعترب الصورة 
 .دحمرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جه

ب بها يوم القيامة، ويأمرهم أمر تعجزي بنفخ الروح فيما صوَّروا، وأىن هلم ذلك .3 ور ُيَعذَّ  .أن من يصنع الصُّ

ن إذا اقتضت احلاجة إىل اتلصوير يف اتلعليم أو تشخيص املرض وحنو ذلك، فإن يف األمر سعة، لكن برشط أال تتخذ هدفا، واغية يف ذاتها، فإ .4
 .والرضورة تقدر بقدرها، فما جاوزها إىل َحدِّ الُمبَاَهاة واملتعة باتلصوير فذلك حرام الرضورات تبيح املحظورات،

 .-تعاىل-علة حتريم الصور يه مضاهاة خلق اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

 ـه رشح صحيح اِلخاري، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
يلف: سليم بن عيد  ـه   بهجة انلاظرين، تأ1423يلع بن خلف املشهور بابن بطال، حتقيق: ياَس بن إبراهيم، انلارش: مكتبة الرشد، الطبعة: اثلانية، 

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  
 ، الفحل ياسني بن ماهر. د: قيقحت ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –اِلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، اِلخاري إسماعيل بن حممد: تأيلف اِلخاري، صحيح   ـه 1428 األوىل،: الطبعة
 ـه           منار  1392رتاث العريب، الطبعة: اثلانية  ـه املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء ال1422

 .ه 1410القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم ، انلارش: مكتبة دار اِليان ، اعم النرش: 
   (8947) الرقم املوحد:

Selesai. Syarah Al-Bukhari, karya Ibnu Bathal, 

(10/554), Syarah An-Nawawi 'Ala Muslim, (14/81), 

Manar Al-Qari, (3/291). 
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َفاِت  اتلصنيف: ْهِل اِِلَدِع ِمَن الِصه
َ
َفاُت اإِللَِهيَهُة << َمْوقُِف أ   عقيدة << الصِّ

 رواه أمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 مسند أمحد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الرَِّحم : القرابة •

 .ِشْجنة : قرابة مشتبكة اكشتباك العروق •

 .ُحْجزة : أصل احلجزة: موضع شد اإلزار، ثم قيل لإلزار حجزة للمجاورة •

آخذة حبجزة الرمحن، يصل من إن الرحم شجنة 
  وصلها، ويقطع من قطعها

Sesungguhnya kekerabatan adalah satu 
cabang dalam genggaman Allah Yang Maha 
Pengasih; Dia akan menyambungkan orang 

yang menyambungnya dan memutuskan 
orang yang memutusnya. 

 :احلديث .79
إنَّ الرَِّحَم »مرفواعً:  -عنهماريض اهلل -عن ابن عباس 

ِشْجنٌَة آخذٌة حُبْجَزِة الرَّمحِن، يَِصُل َمن وََصلَها، ويقطُع 
 «.َمن َقَطَعها

** 

79. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- secara marfū', 

"Sesungguhnya kekerabatan adalah satu cabang 

dalam genggaman Allah Yang Maha Pengasih; Dia 

akan menyambungkan orang yang menyambungnya, 

dan memutuskan orang yang memutusnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، فقد اشُتقَّ اسمها من -عز وجل-الرَِّحم هلا تعلُّق باهلل 
احلديث يف اجلملة من أحاديث اسم الرمحن، وهذا 

الصفات، اليت نص األئمة ىلع أنه يُمر كما جاء، وردوا 
ىلع من نىف موجبه، واحلُجزة ىلع ذلك من الصفات 
اليت جيب اإليمان بها من غري حتريف وال تعطيل 
ومن غري تكييف وال تمثيل، فنؤمن بأن الرحم ويه 
القرابة تعتصم بها، وأن اهلل عز وجل يصل من 

لها، ومن قطع رمحه ولم يصل قرابته، قطعه اهلل، وص
ومن قطعه اهلل فهو املقطوع مع عدو اهلل الشيطان 
الطريد الرجيم، ولو أراد اخللق لكهم صلته ونفعه، لم 

 .يفده ذلك

** 

"Ar-Raḥim" (kekerabatan) memiliki keterkaitan dengan 

Allah -'Azza wa Jalla-. Nama tersebut diambil dari 

nama-Nya "Ar-Raḥmān". Secara global hadis ini 

termasuk hadis-hadis sifat yang telah ditetapkan oleh 

para imam bahwa hadis seperti itu diperlakukan 

(dimaknai) sebagaimana adanya, dan mereka menolak 

orang yang menafikan keharusannya. Al-Hujzah 

(genggaman) termasuk sifat yang harus diimani tanpa 

taḥrīf (penyimpangan makna), ta'ṭīl (meniadakannya), 

takyīf (menanyakan bagaimana/kaifiyyah), dan tamṡīl 

(mempermisalkan/menyamakan dengan makhluk). 

Dengan demikian kita beriman bahwa "Ar-Raḥim" 

adalah kekerabatan yang dijadikan pegangan, dan 

sesungguhnya Allah akan menyambungkan orang 

yang menyambung kekerabatan. Orang yang memutus 

kekerabatannya dan tidak menyambungnya, maka 

Allah akan memutuskannya. Orang yang diputus oleh 

Allah kekerabatannya, maka dia termasuk orang yang 

diputus bersama musuh Allah, yaitu setan yang terusir 

dan terkutuk, meskipun manusia seluruhnya 

menginginkan untuk menyambung dan memberinya 

manfaat, hal itu tidak berguna baginya. 
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 :فوائد احلديث
 .الرحم اشتق اسمها من اسم الرمحن فلها به تعلق .1

اإليمان بأن احلُجزة  واحلقو صفتان ذاتيان خربيَّتان ثابتتان بالسنة الصحيحة، نؤمن بها من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال  .2
 .تمثيل

ا عظيًما، وأن وصلها من أكرب أفعال الرب، وأن قطعها من أكرب املعايص -تعاىل-جعل اهلل  .3  .للرَِّحم حقًّ

 املراجع:املصادر و

م. انلهاية يف غريب 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
خمتار الصحاح، لزين حممود حممد الطنايح.  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي 1979 - ـه1399بريوت،  -احلديث واألثر، البن األثري، نرش: املكتبة العلمية 

 –ادلار انلموذجية، بريوت  -ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرصية 
 الكتب دار: انلارش ملباركفورى،ا الرحيم عبد بن الرمحن عبد ملحمد الرتمذي جامع برشح األحوذي حتفة. م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا،

ادلين األِلاين، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع،  نارص حممد تأيلف وفوائدها، فقهها من وَشء الصحيحة األحاديث سلسلة. بريوت – العلمية
دينة املنورة، الرياض، الطبعة: األوىل، ملكتبة املعارف. رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري، لعبد اهلل بن حممد الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، امل

اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، ه. صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب و 1405الطبعة: األوىل،  قَّ  2006 - ـه 1426السنة : علوي بن عبد القادر السَّ
 .م

   (8283) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفاُت اإِللَِهيَهُة << املغفرة اتلصنيف:   عقيدة << الصِّ

 رواه اإلمام أمحد راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه أبو سعيد اخلدري اتلخريج:
 مسند أمحد مصدر منت احلديث:

إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، ال أبرح أغوي 
أرواحهم يف أجسادهم، قال عبادك ما دامت 

الرب: وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما 
 استغفروين

 

"Sesungguhnya setan berkata, "Demi 
kemuliaan-Mu wahai Tuhanku, aku tidak 

akan pernah berhenti menyesatkan hamba-
hamba-Mu selama nyawa mereka berada di 

tubuhnya." Allah berfirman, "Demi 
kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku tidak 
akan henti-hentinya memaafkan mereka, 

selama mereka memohon ampun 
kepadaku". 

 :احلديث .80
إنَّ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

غوي عباَدك 
ُ
برُح أ

َ
تِك يا رب، ال أ الشيطاَن قال: وِعزَّ

يت ما دامت أرواُحهم يف  : وِعزَّ أجسادهم، قال الربُّ
 «.وَجاليل ال أزال أغفُر هلم ما استغفروين

** 

80. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū',"Sesungguhnya setan berkata, "Demi 

kemuliaan-Mu wahai Tuhanku, aku tidak akan pernah 

berhenti menyesatkan hamba-hamba-Mu selama 

nyawa mereka berada di tubuhnya." Allah berfirman, 

"Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku tidak akan 

henti-hentinya memaafkan mereka, selama mereka 

memohon ampun kepadaku". 

  :درجة احلديث
حسنه األِلاين يف صحيح اجلامع 

رقم  339 /1الصغري وزيادته )
1650) 

** 

 Derajat hadis: 

إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، ال أبرح أغوي »
أي: أقسم « عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم

الشيطان بعزة اهلل أنه ال يزال يضل العباد طيلة 
قال الرب: وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم »حياتهم 

ا عليه: « استغفروينما  أي: فقال الرب عز وجل ردًّ
وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما داموا يطلبون مِّن 

إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، ال »مغفرة ذنوبهم.,
« أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم

أي: أقسم الشيطان بعزة اهلل أنه ال يزال يضل العباد 
: وعزيت وجاليل ال أزال أغفر قال الرب»طيلة حياتهم 

ا عليه: « هلم ما استغفروين أي: فقال الرب عز وجل ردًّ
وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما داموا يطلبون مِّن 

 مغفرة ذنوبهم.

** 

Sesungguhnya setan berkata, "Demi kemuliaan-Mu 

wahai Tuhanku, aku tidak akan pernah berhenti 

menyesatkan hamba-hamba-Mu selama nyawa 

mereka berada di tubuhnya." Yakni, setan bersumpah 

bahwa dengan kemuliaan Allah, dia tidak henti-

hentinya akan menyesatkan para hamba selama 

mereka hidup. "Tuhan berfirman, "Demi kemuliaan dan 

keagungan-Ku, Aku tidak akan henti-hentinya 

memaafkan mereka, selama mereka memohon 

ampunan kepadaku." Yakni, Allah 'Azza wa Jalla 

berfirman menjawab ucapan setan, "Demi kemuliaan 

dan keagungan-Ku, Aku tidak akan berhenti 

mengampuni mereka selama mereka meminta 

ampunan kepada-Ku untuk dosa-dosa mereka. 
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 :معاين املفردات
 ال أبرح : ال أزال •
 أغوي : أضل •

 :فوائد احلديث
 فيه حث ىلع االستغفار .1

 يف احلديث ديلل عل أن االستغفار يدفع ما وقع من اذلنوب بإغواء الشيطان وتزيينه، وإنها ال تزال املغفرة اكئنة ما داموا يستغفرون .2

 تعاىل أنه يغفر لعباده ذنوبهم إذا استغفروه من صفات اهلل .3

 املراجع:املصادر و

م. مرقاة املفاتيح 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 رشح املفاتيح مراعة. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –: دار الفكر، بريوت رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش

ة اِلحوث إدار: انلارش املباركفوري، الرمحاين ادلين حسام بن اهلل أمان بن حممد خان بن السالم عبد حممد بن اهلل عبيد احلسن أليب املصابيح، مشاكة
م. اتلنوير رشح اجلامع الصغري، ملحمد بن إسماعيل بن  1984ه،  1404 -بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة  -السلفية اجلامعة  -العلمية وادلعوة واإلفتاء 

د إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الرياض، الطب د إسحاق حممَّ عة: األوىل، صالح بن حممد احلسِّن، الكحالين األمري الصنعاين، املحقق: د. حممَّ
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد  -م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألِلاين، نرش: املكتب اإلساليم..  2011 - ـه 1432

اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ،  قَّ  م 2006 - ـه 1426القادر السَّ
   (8305) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَْواُعُه << الطرية . اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلهوِْحيُد َوأ

 وأمحد.رواه أبو داود  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-قَِبيَصة بن خُمَاِرق الِهاَليِله  اتلخريج:

رَية مِن اجِلْبت ْرق والطي   إن الِعَيافة والطَّ

"Sesungguhnya al-'Iyāfah, aṭ-Ṭarq, dan aṭ-
Ṭiyarah termasuk al-Jibt (sihir)." 'Auf 
berkata, "Al-'Iyāfah artinya mengusir 

burung (dengan tujuan menghasilkan sikap 
optimis atau pesimis), dan aṭ-Ṭarq artinya 

garis yang digoreskan di tanah (dengan 
tujuan membuka tabir gaib). Sedangkan al-
Jibt menurut al-Hasan adalah gema setan". 

 :احلديث .81
أنه سمع انليب  -ريض اهلل عنه-عن قَِبيَصة بن خُمَاِرق 

ْرق، »يقول: -صىل اهلل عليه وسلم- إن الِعيَافة، والطَّ
رَية من اجِلبْت  «.والطِّ

** 

81. Hadis: 

Dari Qabīṣah bin Mukhāriq -raḍiyallāhu 'anhu- 

bahwasannya dia mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya mengusir 

burung (dengan tujuan menghasilkan sikap optimis 

atau pesimis), garis yang digoreskan di tanah (dengan 

tujuan membuka tabir gaib), dan penentuan sikap 

pesimis (dengan melihat atau mendengar burung) 

termasuk al-Jibt (sihir)". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

ملا اكن املسلمون يف أول اإلسالم ىلع جانب كبري من 
بَة من املايض يف أذهانهم  اعدات اجلاهلية الـُمرَتَسِّ
رشع اإلسالم يف تطهريهم ِمن تلك اخلُرافات اليت ال 
ة عقلية سليمة، وال  تَْستَِند إىل ديلل رشيع، وال حجه

اليت يه « الِعيَافة»جتربة صادقة ُمَشاَهَدة، ومن ذلك: 
ري واتلفاؤل أو التشاؤم بأسمائها وأصواتها  زَْجر الطه

ْرق»وَمَمرِّها، و مل، وريم احلىص « الطَّ وهو اخلَطُّ يف الره
ْحر أو الكشف عن الغيب،  للوصول إىل السِّ

رَية»و اليت يه التشاؤم بيشء مريئ أو مسموع، « الطِّ
أن هذه  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد بنيه رسول اهلل 

ىع بها علم الغيب كما اثلال ْحر؛ ألنها يُده ث ِمن السِّ
ر عند املسلمني بأدلة  يدعيه السحرة، وقد تقرَّ
ْحر وَتَعلُّمه وتعليمه حرام،  رشعية أن استعمال السِّ

ُؤ منه ومن أهله  .جيب اجتنابه، واتلَّرَبُّ

** 

Mengingat kaum muslimin di awal Islam masih sangat 

dekat dengan berbagai tradisi jahiliyah yang sejak dulu 

sudah mengakar di benak mereka, maka Islam 

mensyariatkan untuk menyucikan mereka dari 

berbagai khurafat tersebut yang tidak bersandar 

kepada dalil syariat, argumentasi nalar sehat, dan 

eksperimen yang benar dan valid. Di antara tradisi 

tersebut adalah "al-'Iyāfah", yaitu mengusir burung 

dengan tujuan menghasilkan sikap optimis atau 

pesimis dengan nama-namanya, suara-suaranya, dan 

tempat lewatnya. Juga "aṭ-Ṭarq", yaitu membuat garis 

di pasir dan melempar kerikil untuk meraih sihir atau 

menyingkap hal gaib, dan "aṭ-Ṭiyarah", yaitu penentuan 

sikap pesimis dengan sesuatu yang terlihat atau 

terdengar. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

telah menjelaskan bahwa tiga hal tersebut termasuk 

sihir karena digunakan untuk mengklaim ilmu gaib 

sebagaimana yang diklaim oleh para penyihir. Di 

kalangan kaum muslimin sudah ditetapkan dengan 

berbagai dalil syariat bahwa menggunakan sihir, 

mempelajarinya, dan mengajarkannya adalah perkara 

haram yang wajib dihindari, dan wajib melepaskan diri 

darinya dan dari pelakunya. 
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 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ري، كما فرسه عوف أحد رواة احلديث •  .الِعيافة : زَْجر الطه

ْرِق : اخلط خُيَطُّ باألرض،  كما فرسه عوف أحد رواة احلديث، وهو خط يكون بالرمل والرضب  •  .باحلىص للسحر والكشف عن املغيباتالَطه

اجِلبْت : السحر، وقال احلسن: )اجلبت رنة الشيطان(، وهذا تفسري للجبت ببعض أفراده، والرنة: الصوت، ويدخل فيه لك أصوات املاليه،  •
 .وأضافه إىل الشيطان ألنه يدعو إيله

رية : يه التشاؤم بمريئ أو مسموع •  .الطِّ

 :فوائد احلديث
 .علم الغيب؛ ألنه ينايف اتلوحيد حتريم ادِّاعء .1

ة؛ ألنها تنايف اتلوحيد أو كماهل .2 رَيَ  .حتريم الطِّ

رَية .3 ْرق، والطِّ  .بيان ثالثة من أنواع السحر ويه: الِعِيافة، والطَّ

 .حتريم السحر .4

 املراجع:املصادر و

بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب  - سنن أيب داود ، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا
م. امللخص يف  2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل،  -األرنؤوط ، اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة 

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن 2001 -ه1422ىل رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض، الطبعة: األو
هيب، حممد نارص 2003ه/1424عبد العزيز القراعوي، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة،  غيب َوالرته م. ضعيف الرته

ين األِلاين، انلارش: مكتَبة الَمعارف للنرش واتلوزيع، الريا م. كتاب اتلوحيد لإلمام  2000 - ـه 1421اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -ض ادله
 .حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: دغش

   (5939) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

180 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ةَ املخلوق، ومن ال • سبحانه  زمها كراهيتهالغرية : األنفة هذا يف اللغة، وأما يف حق اهلل فيه صفٌة فعليٌَّة خربيٌَّة تليق جبالهل وعظمته، ال تشبه َغرْيَ

 .لليشء وبغضه

 :فوائد احلديث
 .-سبحانه وتعاىل-اتلنفري من ارتكاب املحرمات؛ ألنها تَُسبِّب غضب اهلل  .1

 .-سبحانه وتعاىل-، ىلع الوجه الالئق -تعاىل-إثبات الغرية هلل  .2

 .، واخلوف من غضبه وعقوبته إذا انتُِهكت حمارمه-تعاىل-مراقبة اهلل  .3

، أن -تعاىل-اهلل يغار، وغرية  -تعاىل-إن اهلل 
  يأيت املرء ما حرم اهلل عليه

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- itu cemburu 
dan kecemburuan Allah -Ta'ālā- itu terjadi 

jika seseorang melakukan apa yang 
diharamkan oleh Allah kepadanya. 

 :احلديث .82
-ِإنَّ اهلل »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يِتَ الَمرء ما -َتَعاىَل -َيَغاُر، وَغرَيُة اهلل  -َتَعاىل
ْ
ْن يَأ

َ
، أ

م اهلل عليه  «.حرَّ

** 

82. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu secara marfū', 

"Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- itu cemburu dan 

kecemburuan Allah -Ta'ālā- itu terjadi jika seseorang 

melakukan apa yang diharamkan oleh Allah 

kepadanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جاء احلديث يلبني أن اهلل يغار ىلع حمارمه، يبغض 
ويكره انتهاك حدوده، ومن ذلك فاحشة الزنا، فهو 

م اهلل ىلع عباده الزنا طريق سافل سيِّئ، وِمن َثمَّ  حرَّ
ومجيع وسائله، فإذا زىن العبد، فإنَّ اهلل يغار غرية أشد 
وأعظم من غريته ىلع ما دونه من املحارم، وكذلك 
أيضا اللَِّواط، وهو إتيان اذَلَكر، فِإنَّ هذا أعظم 
وأعظم؛ وهلذا جعله اهلل تعاىل أشدَّ يف الُفحش من 

ب اخلمر ولك املحارم الزنا.   وكذلك أيضا الرسقة ورش
يغار اهلل منها، لكن بعض املحارم تكون أشد غرية 
ار اليت ترتتَّب  من بعض، حسب اجلُرم، وحسب املضَّ

 .ىلع ذلك

** 

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah cemburu kepada 

hal-hal yang diharamkan-Nya. Dia benci dan tidak suka 

batasan-batasan-Nya dilanggar, di antaranya kekejian 

zina yang merupakan jalan yang rendah dan buruk. 

Karena itulah Allah mengharamkan zina kepada 

hamba-hamba-Nya dan semua sarana pengantarnya. 

Jika seorang hamba berzina, maka sesungguhnya 

Allah sangat cemburu dengan kecemburuan yang lebih 

dahsyat dan lebih besar daripada kecemburuan-Nya 

kepada hal-hal yang haram selainnya. Demikian pula 

homoseksual, yaitu berhubungan badan antara lelaki 

dengan lelaki. Sesungguhnya perbuatan ini lebih besar 

dan lebih parah dosanya. Karena itulah Allah -Ta'ālā- 

menjadikan perbuatan ini lebih keji dari zina. Demikian 

juga pencurian dan minum khamar, serta segala yang 

diharamkan, Allah cemburu kepadanya. Hanya saja 

sebagian keharaman itu lebih dahsyat dari sebagian 

yang lain sesuai dengan tingkat kejahatan dan bahaya 

yang ditimbulkannya. 
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 املراجع:املصادر و

ه. رياض الصاحلني للنووي، 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، طتطريز 
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون 4ه. رياض الصاحلني، ط1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ط

ه. صحيح اِلخاري، 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428مية القطرية، دار الريان، بريوت، اإلسال
ه. صحيح مسلم، 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، 1حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

، مؤسسة الرسالة، 14يق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من اِلاحثني، طحتق
اف  -عز وجل-ه. صفات اهلل 1407 قَّ  .م2006 - ـه1426الطبعة: اثلاثلة،  -دار اهلجرة  -الواردة يف الكتاب والسنة، لعلوي بن عبد القادر السَّ

   (3354) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جِباََليِل : أي: حتابوا يف اهلل؛ وألجل عظمته، ال لغرض من أغراض ادلنيا •

 .ظيل : يف ظل عرش اهلل، وإضافته إىل اهلل إضافة ترشيفيف  •

يقول يوم القيامة: أين  -تعاىل-إن اهلل 
املتحابون جباليل؟ ايلوم أظلهم يف ظَل يوم ال ظل 

 إال ظَل
 

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- berfirman 
pada hari kiamat, "Di manakah orang-

orang yang saling mencintai karena 
keagungan-Ku? Hari ini aku menaungi 

mereka dalam naungan-Ku di hari tidak 
ada naungan selain naungan-Ku". 

 :احلديث .83
ِإنَّ اهلل َتَعاىل »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْيَن الُمتََحابُّوَن جِباََليِل؟ ايلَوم َيُقول يَْوَم 
َ
الِقَياَمة: أ

ِظلُُّهم يِف ِظيلِّ يَْوَم اَل ِظلَّ إاِلَّ ِظيلِّ 
ُ
 «.أ

** 

83. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- berfirman pada hari 

kiamat, "Di manakah orang-orang yang saling 

mencintai karena keagungan-Ku? Hari ini aku 

menaungi mereka dalam naungan-Ku di hari tidak ada 

naungan selain naungan-Ku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أهل املوقف يوم القيامة يف  -جل يف عاله-ينادي اهلل 
فيقول: )أين املتحابون جباليل؟( والسؤال عنهم مع 
علمه بماكنهم وغريه من أحواهلم؛ يلنادي بفضلهم يف 
ح به؛ ِليان عظمته، واملعىن: أين  ذلك املوقف، وُيرصِّ
اذلين حتابوا جلاليل وعظميت ال لغرض سوى ذلك من 

: )ايلوم أظلهم يف ظيل( -تعاىل-دنيا أو حنوها، ثم يقول 
إضافة ترشيف، واملراد  -تعاىل-وإضافة الظل إيله 

ظل العرش، وجاء يف غري رواية مسلم: "ظل عرَش" 
)يوم ال ظل إال ظيل( أي ال يكون يف ذلك ايلوم  ِظلٌّ 

 .إال ِظلُّ عرش الرمحن

** 

Allah -Yang Maha Agung dalam keluhuran-Nya- pada 

hari kiamat menyeru para makhluk yang ada di Mauqif 

(padang mahsyar). Dia berfirman, "Di manakah orang-

orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku?" 

Menanyakan keberadaan mereka, padahal Dia tahu 

tempat mereka dan kondisi mereka lainnya, untuk 

menyerukan keutamaan mereka di tempat tersebut dan 

untuk menyatakan secara tegas keagungan-Nya. 

Yakni, manakah orang-orang yang saling mencintai 

karena kemuliaan-Ku dan keagungan-Ku, bukan untuk 

tujuan lainnya dari keuntungan duniawi atau 

semacamnya. Kemudian Allah -Ta'ālā- mengatakan, 

"Hari ini Aku menaungi mereka dalam naungan-Ku." 

Penyandaran naungan pada Allah adalah 

penyandaran untuk memuliakan, sedang maksudnya 

naungan 'Arsy. Disebutkan dalam selain riwayat 

Muslim, "Naungan 'Arsy-Ku". "Di hari tidak ada 

naungan selain naunganKu", artinya tak ada satu pun 

naungan pada hari itu kecuali naungan 'Arsy Ar-

Rahmān. 
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 :فوائد احلديث
 .إثبات صفة الالكم هلل تعاىل، وأنه يتلكم بمشيئته بصوت وحرف يُسمع .1

 .اإلشادة بمن يفعل اخلري، وإبراز ماكنتهم يف املحافل؛ تشجيعا لغريهم، هذا إذا لم يرتتب ىلع ذلك رضر .2

 .فضل احلب يف اهلل .3

 راجع:املاملصادر و

ه.  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
من الكم سيد املرسلني، ه. رياض الصاحلني 1425حممد يلع بن اِلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 1428أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ح رياض الصاحلني، جمموعة من ه. نزهة املتقني رش 1423انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .ه1407اِلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
   (3369) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل اتلصنيف:

 .رواه ابن ماجه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جتاوز : رفع •

 عن أميت : أمة اإلجابة، اذلين آمنوا باهلل وبنبيه صىل اهلل عليه وسلم •

 .اخلطأ : أن يقصد بفعله شيئا فيصادف غري ما قصد •

 .والنسيان : ضد اذلكر •

 .استكرهوا عليه : محلوا عليه قهرا •

 :فوائد احلديث
 .رفع اإلثم عن املخطىء وانلايس واملستكره .1

ف سعة رمحة اهلل عزه وجل ولطفه بعباده حيث رفع عنهم اإلثم إذا صدرت منهم املعصية ىلع هذه الوجوه اثلالثة، ولو شاء اهلل لعاقب من خال .2
 .أمره ىلع لك حال

 .اهلل ىلع أمة حممد صىل اهلل عليه وسلمفضل  .3

 .من صفات اهلل اتلجاوز، وهو العفو وترك املؤاخذة .4

 املراجع:املصادر و

فيصل عيىس اِلايب  -دار إحياء الكتب العربية  -سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق-
اتلحفة الربانية -م. 1985الطبعة اثلاثلة،  -املصابيح، اخلطيب اتلربيزي، املحقق: حممد نارص ادلين األِلاين، املكتب اإلساليم، بريوت مشاكة -احلليب. 

األوىل، الطبعة -ومعها: رشح األحاديث اليت زادها ابن رجب احلنبيل، انلارش: مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية -يف رشح األربعني حديثًا انلووية 

 والنيْسياَن وما 
َ
إن اهلل جَتَاوَز يِل عن أميت اخلطأ
  اْسُتْكرُِهوا عليه

Sesungguhnya Allah mengampuni 
beberapa kesalahan umatku dikarenakan 

keliru, lupa, dan karena dipaksa. 

 :احلديث .84
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل ابن عباس 

 والنِّْسياَن وما »
َ
إن اهلل جَتَاوَز يِل عن أميت اخلطأ

 «.اْستُْكرُِهوا عليه

** 

84. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara 

marfu', "Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa 

kesalahan umatku dikarenakan keliru, lupa, dan karena 

dipaksa". 

 صحيح بطرقه وشواهده  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan jalan-jalan 

periwayatannya dan syahid-syahidnya 
Derajat hadis: 

بهذه األمة أن عفا عن إثم  -تعاىل-من رمحة اهلل 
والنسيان  -وهو ما لم يتعمدوه من املعايص-اخلطأ 

للواجبات أو فعل املحرمات، لكن إذا تذكر الواجب 
الحًقا أىت به، وكذلك ما استكرهوا عليه وأرغموا ىلع 

: }َوَما -تعاىل-من املعايص واجلنايات، فقال  فعله
يِن ِمْن َحَرٍج{  .َجَعَل َعلَيُْكْم يِف ادلِّ

** 

Diantara rahmat Allah -Ta'ālā- kepada umat ini ialah 

mengampuni dosa karena kekeliruan. Yaitu 

kemaksiatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, 

lupa melaksanakan berbagai kewajiban atau 

mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Hanya saja jika 

selanjutnya ia ingat akan kewajiban tersebut, maka ia 

harus mengerjakannya. Demikian juga berbagai 

kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan karena 

dipaksa. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Dan Dia tidak 

menjadikan kesukaran bagimu dalam beragama." (QS. 

Al-Hjj: 78) 
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الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، من أمايل فضيلة -دار الرثيا للنرش.  -رشح األربعني انلووية، حممد بن صالح بن حممد العثيمني-ه. 1380
الطبعة اثلاثلة،  -، القاهرةاجلامع يف رشح األربعني انلووية، حممد يرسي، دار اليرس-الشيخ عبد الرمحن بن نارص الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. 

 .ه1430
   (4216) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إن اهلل تعاىل طيٌب ال يقبل إال طيًبا، وإن اهلل 
أمر املؤمنني بما أمر به املرسلني فقال تعاىل: يا 

 الطيبات واعملوا صاحًلا أيها الرسل لكوا من
 

Sesungguhnya Allah itu baik, tidak 
menerima kecuali perkara yang baik, dan 

sesungguhnya Allah memerintahkan 
orang-orang yang beriman dengan apa 

yang Dia perintahkan kepada para rasul. 
Allah -Ta'ālā- berfirman: Wahai para rasul, 
makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah 

amal saleh! 

 :احلديث .85
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قال: ِإنَّ اهلَل َطيٌِّب اَل َيْقبَُل إاِلَّ َطيِّبًا، َوِإنَّ  -عليه وسلم
َمَر بِِه الُْمرَْسِلنَي، َفَقاَل: 

َ
َمَر الُْمْؤِمِننَي بَِما أ

َ
َها اهلَل أ يُّ

َ
}يَا أ

يِّبَاِت َواْعَملُوا َصاحِلًا، إِينِّ بَِما  الرُُّسُل لُكُوا ِمَن الطَّ
يَن 51َتْعَملُوَن َعِليٌم{ ]املؤمنون:  ِ َها اذلَّ يُّ

َ
[ َوقَاَل: }يَا أ

[ ُثمَّ 172آَمنُوا لُكُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم{ ]اِلقرة: 
فَ  ، َيُمدُّ يََديِْه إِىَل َذَكَر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ ْغرَبَ

َ
ْشَعَث أ

َ
َر أ

ُبُه  ، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمرْشَ ، يَا رَبِّ َماِء، يَا رَبِّ السَّ
ىنَّ يُْسَتَجاُب 

َ
َحَراٌم، َوَملْبَُسُه َحَراٌم، وَُغِذَي بِاحْلََراِم، فَأ

لَِك؟.  ذِلَ

** 

85. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda: 

“Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali 

perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah 

memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa 

yang Dia perintahkan kepada para rasul, Allah 

berfirman, "Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik 

dan kerjakanlah amal saleh, sesungguhnya Aku Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Mu`minūn: 

51). Dan Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang 

beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik 

yang Kami berikan kepadamu.” (Al-Baqarah: 172). 

Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-

laki yang mengadakan perjalanan jauh dalam keadaan 

kusut dan berdebu, dia menengadahkan kedua 

tangannya ke langit (sembari berkata), "Ya Rabb, ya 

Rabb," sedangkan makanannya haram, minumannya 

haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan 

dengan yang haram, lalu bagaimana bisa doanya 

dikabulkan”? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مزنه عن انلقائص والعيوب، موصوف  -تعاىل-إن اهلل 
بصفات اجلالل واجلمال والكمال؛ فال يتقرب إيله 
بنفقة أو صدقة من حرام أو ما فيه شبهة أو بالرديء 
من الطعام، وأن اهلل قد أباح للمؤمنني األكل من 
الطيبات كما أباحه للمرسلني مع العمل الصالح 

صىل اهلل عليه -والشكر هلل ىلع نعمه. ثم بني الرسول 
ما حيب اإلنفاق من ك -سبحانه-أن اهلل  -وسلم

الطيب، فإنه تعاىل كذلك ال حيب من األعمال إال 
طيبها، وال تطيب األعمال إال باملتابعة واإلخالص. 

حتذيرا ألمته من  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم ذكر 
الرجل يطيل  -صىل اهلل عليه وسلم-احلرام، فذكر 

** 

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- suci dari segala sifat 

kekurangan dan cela, Dia memiliki sifat kagungan, 

keindahan dan kesempurnaan; maka tidak mungkin 

seseorang mendekatkan diri kepada-Nya dengan 

nafkah atau sedekah yang berasal dari sesuatu yang 

haram, mengandung syubhat atau dari jenis makanan 

yang buruk. Allah membolehkan orang-orang yang 

beriman untuk mengkonsumsi makanan yang baik 

sebagaimana Dia telah membolehkannya pada para 

Rasul serta memerintahkan untuk beramal saleh dan 

bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. 

Kemudian Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan bahwa sebagaimana Allah -Subḥānahu 

wa Ta'ālā- menyukai infak yang berasal dari harta yang 

baik, maka Dia juga tidak menyukai amalan kecuali 

amalan yang baik, dan amalan itu tidak akan baik 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  وموانعه الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أسباب إجابة ادلاعء

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
س مزنَّه عن انلقائص والعيوب •  .طيب : مقدَّ

 .ال يقبل : من األعمال واألموال •

 .خايلا من الرياء والعجب، وغريهما من املفسدات، ومن األموال احلالل اخلالصإال َطيهبًا : وهو من األعمال ما اكن  •

 .بما أمر به املرسلني : من األكل من الطيبات والعمل الصالح •

 .أشعث : جعد الشعر •

 .أغرب : ُمْغرب اللون لطول سفره يف الطااعت •

ى باحلرام احلاصل من فعل غريه •  .ُغذي : بضم الغني وكرس اذلال؛ أي: تغذه

 .يمد يديه : يرفعها بادلاعء إىل اهلل تعاىل •

 .فأىن يستجاب هل : من أين يستجاب ملن هذه صفته، واملراد أنه ليس أهال لإلجابة؛ ألن أكل احلرام من موانع إجابة ادلاعء •

 :فوائد احلديث
 .اته، وأفعاهل، وأحاكمهمن أسماء اهلل تعاىل الطيهب، لقوهل: إِنَّ اهلَل َطيٌِّب وهذا يشمل طيب ذاته، وأسمائه، وصف .1

 .يف ذاته، وصفاته وأفعاهل، وأحاكمه -عزه وجل-كمال اهلل  .2

؛ ألنه ليس بطيب، وكذا -عزه وجل-اهلل تعاىل غِّنه عن اخللق فال يقبل إال الطيب، لقوهل: "اليَقبَُل إالَّ َطيِّبَاً" فالعمل اذلي فيه رشك اليقبله اهلل  .3
ق باملال املرسوق ال يقبله اهلل م لعينه ال يقبله اهلل ألنه ليس بطيباتلصده ق باملحره  . ألنه ليس بطيب، واتلصده

 .ظاهرتقسيم األعمال إىل مقبول ومردود، لقول: "اَل َيْقبَُل إِالَّ َطيِّبَاً" فنيف القبول يدل ىلع ثبوته فيما إذا اكن طيباً، وهذا َشء  .4

 .-عز وجل-األمر بإخالص العمل هلل  .5

 .يُؤمرون وُينهون -والسالمعليهم الصالة -الرسل  .6

 .األصل استواء األنبياء مع أممهم يف األحاكم الرشعية، إال ما قام ادليلل ىلع أنه خمتص بهم .7

"، فإذا علم املؤم-صىل اهلل عليه وسلم-استعمال ما يشجع ىلع العمل، وجهه: قول انليب  .8 َمَر بِِه الُمرَسِلنْيَ
َ
َمَر الُمؤمننَي بَِما أ

َ
ن أن هذا : "إِنَّ اهلل أ

ع ىلع االمتثال  .من مأمورات املرسلني فإنه يتقوَّى ويتشجه

السفر، أي: يف وجوه الطااعت من حج وجهاد 
عث شعر الرأس ُمغربَّ اللون من واكتساب معيشة، أش

طول سفره يف الطاعة، يمد يديه إىل السماء بادلاعء 
إىل اهلل واتلرضع إيله واتلذلل بني يديه، ومع ذلك 
يبعد أن يستجاب هل، خلبث كسبه، حيث اكن مطعمه 

 .ومرشبه من احلرام

kecuali bila dilakukan atas dasar mutāba'ah (sesuai 

dengan apa yang dicontohkan Rasulullah) dan 

keikhlasan. Selanjutnya Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memperingatkan umatnya dari perkara yang 

haram. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengisahkan tentang seorang laki-laki yang 

melakukan perjalanan jauh; yakni melakukan 

perjalanan dalam rangka ketaatan seperti perjalanan 

ibadah haji, berjihad dan mencari nafkah penghidupan, 

rambut kusut dan berdebu karena jauhnya perjalanan 

yang ia tempuh. Lalu ia menengadahkan kedua 

tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah 

dengan mengiba dan penuh kerendahan hati, 

meskipun demikian kondisinya, namun doanya tidak 

dikabulkan karena pekerjaannya yang buruk, di mana 

makanan dan minuman yang ia konsumsi berasal dari 

sesuatu yang haram. 
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 .تكريم املؤمنني خبطابهم بوصف اإليمان .9

 .اتلوسع يف احلرام يمنع قبول العمل وإجابة ادلاعء .10

اثلاين: رثاثة اهليئة،    من أسباب إجابة ادلاعء أربعة أشياء:    أحدها: إطالة السفر ملا فيه من االنكسار اذلي هو من أعظم أسباب اإلجابة. .11
:"رب أشعث أغرب ذي طمرين مدفوع باألبواب لو أقسم ىلع اهلل ألبره".   اثلالث: مد ايلدين إىل السماء -صىل اهلل عليه وسلم-ومن ثم قال انليب 

ير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به فإن اهلل حيي كريم، يستيح إذا رفع الرجل إيله يديه أن يردهما خائبتني.   الرابع: اإلحلاح ىلع اهلل بتكر
 .إجابة ادلاعء

 .بالقرآن -صىل اهلل عليه وسلم-استشهاد انليب  .12

 املراجع:املصادر و

الطبعة: اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، إلسماعيل بن حممد بن مايح السعدي األنصاري، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، 
دار  ه. رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك،1380األوىل، 

القشريي  اتلوحيد للنرش، الرياض. اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. صحيح مسلم, مسلم بن احلجاج أبو احلسن
 .بريوت -انليسابوري, املحقق: حممد فؤاد عبد اِلايق. انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4316) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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 والصفاتالعقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء  اتلصنيف:
  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < عموم ادلين اإلساليم

 .رواه ادلارقطِّن واحلاكم واِليهيق وقال: موقوف راوي احلديث:

بو َثْعلَبَة اخلَُشِِّن  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلُل َعنْه-أ

 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عباده، وألزمهم القيام بهفرائض : ويه ما أوجبه اهلل ىلع  •

 .فال تضيعوها : بالرتك أو اتلهاون فيها، بل قوموا بها كما فرض عليكم •

إن اهلل تعاىل فرَض فرائَِض فال تضيعوها، وحدَّ 
فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، ُحدوًدا 

وسكَت عن أشياَء رمحًة لكم غرَي نسياٍن فال 
 َتْبَحُثوا عنها

 

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah 
menetapkan kewajiban-kewajiban, maka 

janganlah kalian menyia-nyiakannya! Dan 
Allah menetapkan batasan-batasan, maka 

janganlah kalian menerjangnya! Allah juga 
mengharamkan beberapa perkara, maka 

janganlah kalian melanggarnya! Allah telah 
mendiamkan (tidak memberi ketetapan 

pasti dalam) beberapa hal, sebagai bentuk 
rahmat-Nya bukan karena lupa, maka 

janganlah kalian berlebihan dalam 
mencari-carinya (mempermasalahkannya)! 

 :احلديث .86
-، عن انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب ثعلبة اخلشِّن 
إن اهلل تعاىل فرَض »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

فرائَِض فال تَُضيُِّعوها، وحدَّ ُحدوًدا فال َتْعتَُدوَها، 
وحرم أشياء فال تَنْتَِهُكوها، وسكَت عن أشياَء رمحًة 

 «.غرَي نسياٍن فال َتبَْحثُوا عنها لكم

** 

86. Hadis: 

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah menetapkan 

kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-

nyiakannya! Dan Allah menetapkan batasan-batasan, 

maka janganlah kalian menerjangnya! Allah juga 

mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah 

kalian melanggarnya! Allah telah mendiamkan (tidak 

memberi ketetapan pasti dalam) beberapa hal, sebagai 

bentuk rahmat-Nya bukan karena lupa, maka 

janganlah kalian berlebihan dalam mencari-carinya 

(mempermasalahkannya)! 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

م  األحاكم إىل فرائض  -صىل اهلل عليه وسلم-قسَّ
وحدود وحمرمات وحذر من إتيان املحرمات، 
وانتهاك احلدود، وإضاعة الفرائض، وذكر قسما أخريا 

عنه فال وهو املسكوت عنه من األشياء، وما ُسكت 
يسأل عنه يف زمن الويح خشية أن حيرم أما اآلن فلك 

 .فعل قد استقر حكمه يف الرشع

** 

Rasulullah Shalallahu 'Aalaihi wa Sallam membagi 

hukum-hukum menjadi faraidh (wajib), hudud (batasan 

boleh/yang diperintah) dan muharammat 

(haram/dilarang). Dan melarang untuk melakukan yang 

haram, melampaui yang dibolehkan dan menyia-

nyiakan yang wajib. Beliau juga menyebutkan 

pembagian akhir yaitu perkara yang didiamkan. Apa-

apa yang didiamkan sebaiknya tidak ditanyakan di 

zaman wahyu sebab khawatir diharamkan. Ada pun 

sekarang, segala perbuatan telah baku hukumnya 

dalam syariat. 
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 .وحد حدودا : ويه مجلة ما أذن اهلل يف فعله، سواء اكن ىلع طريق الوجوب أو انلدب أو اإلباحة •

 .فال تعتدوها : فال جتاوزوا ما حد لكم من الواجبات واملباحات فتقعوا يف املحرمات •

 .فال تنتهكوها : ال تتناولوها وال تقربوها •

 .وسكت عن أشياء : وسكت عن أشياء فلم حيكم فيها بوجوب وال حل وال حرمة •

 .رمحة لكم : بعدم حتريمها حىت يعاقب ىلع فعلها، وعدم إجيابها حىت يعاقب ىلع تركها •

 .غري نسيان : ألحاكمها قال تعاىل: )ال يضل ريب وال ينىس( •

 .نها : ال تفتشوا عنها، ألن ذلك ربما يفيض إىل اتللكيف الشاقفال تبحثوا ع •

 :فوائد احلديث
 .وجوب اإليمان بالرشع .1

 .وحده -عزه وجل-إثبات أن األمر هلل  .2

 .الرشع أمر ونيه وإباحة .3

 .، مأخوذ من انليه عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب املحافظة عليها-عزه وجل-وجوب املحافظة ىلع فرائض اهلل  .4

 .حد حدوًدا، بمعىن أنه جعل الواجب بينًا واحلرام بينًا -عزه وجل-اهلل  .5

 ."حتريم تعدي حدود اهلل، لقوهل: "فاََل تَعتَدوَها .6

جدلة، ونقول ال جيوز جتاوز احلد يف العقوبات، فالزاين مثاًل إذا زنا واكن بكًرا فإنه جيدل مائة جدلة ويغرهب اعًما، وال جيوز أن نزيد ىلع مائة  .7
 .مائة ومخسني مثاًل، فإن هذا حمرم، وكذلك ال جيوز انلقص عنهجيدل 

 .، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتلكم-عزه وجل-وصف اهلل عزه وجل بالسكوت، هذا من تمام كماهل  .8

شيَاء فاَل تَنتَِهُكوَها .9
َ
َم أ  ."حيرم ىلع اإلنسان أن ينتهك حمارم اهلل عزه وجل، لقوهل: "َحرَّ

 .فلم يفرضه، ولم حيده، ولم ينه عنه فهو احلالل -يف غري العبادات-ما سكت اهلل عنه  .10

 .يف زمن الويح، أما اآلن فيبحث عنه ملعرفة حكمه -صىل اهلل عليه وسلم-ال ينبيغ اِلحث عما سكت اهلل تعاىل عنه ورسوهل  .11

 .يف رشعه، لقوهل: "رمََحًة بُِكم"، ولك الرشع رمحة -عزه وجل-إثبات رمحة اهلل  .12

 ."، لقوهل "َغرَي نسيَان-عزه وجل-النسيان عن اهلل  انتفاء .13

 .-عز وجل-إثبات كمال العلم هلل  .14

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ -ه.  1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، -
فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، -يا للنرش. ابن عثيمني، دار الرث

رواية األربعون انلووية وتتمتها -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. -م. 2003ه/1424
سنن ادلارقطِّن، حتقيق: -اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. -ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. 

 عبد مصطىف: حتقيق الصحيحني، ىلع املستدرك-. م2004 - ـه1424 األوىل،: الطبعة ِلنان، –شعيب االرنؤوط وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، بريوت 
، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، نرش: للبيهيق الكربى السنن-. م1990 – ـه1411 األوىل،: الطبعة ِلنان، بريوت، – العلمية الكتب دار: نرش عطا، القادر

 .م2003 - ـه1424 اثلاثلة،: الطبعة ِلنان، –دار الكتب العلمية، بريوت 
   (4317) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْسَماِء احلُْسىَن  اتلصنيف:
َ
ُح األ ْسَماُء احلُْسىَن << رَشْ

َ
  عقيدة << األ

 رواه أبو داود، والنسايئ . راوي احلديث:

 يعىل بن أمية ريض اهلل عنه اتلخريج:
 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الرباز : الفضاء الواسع •

إن اهلل عز وجل حيي ستري حيب احلياء والسرت 
  فإذا اغتسل أحدكم فليسترت

Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- Maha 
Pemalu lagi Maha Menutupi, Dia mencintai 

(sifat) malu dan menutup (aib/aurat), 
maka jika seseorang di antara kalian 

mandi, hendaklah dia memakai tabir! 

 :احلديث .87
أنَّ رسوَل اهلل صىل  -ريض اهلل عنه-عن يعىل بن أمية 

اهلل عليه وسلم رأى رجاًل يغتسل ُبالرَباز بال إزار، 
فصِعد الِمنرْب، فَحِمد اهلَل وأثىن عليه، ثم قال صىل اهلل 

إنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ َحيِيٌّ َسِترٌي، حيب احلياَء »عليه وسلم: 
رت؛ فإذا اغتسل أحُدكم فليسترت  «.والسَّ

** 

87. Hadis: 

Dari Ya'la bin Umayyah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat 

seorang lelaki mandi di tempat terbuka tanpa ada kain 

penutup. Lantas beliau naik mimbar lalu memuji Allah 

dan menyanjung-Nya. Selanjutnya beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Allah -

'Azza wa Jalla- Maha Pemalu lagi maha menutupi, Dia 

mencintai (sifat) malu dan menutup (aib/aurat), maka 

jika seseorang di antara kalian mandi, hendaklah dia 

memakai tabir"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم رجاًل يغتسل يف 
الفضاء الواسع عريانًا، فصِعد انليب صىل اهلل عليه 

إنَّ اهلَل »وسلم الِمنرْب، فَحِمد اهلَل وأثىن عليه، ثم قال: 
رت؛ فإذا اغتسل  عزَّ وجلَّ َحيِيٌّ َسِترٌي، حيب احلياَء والسَّ

أي: إن من أسماء اهلل تعاىل احليي « أحُدكم فليسترت
الستري، فهو سبحانه حيب احلياء والسرت، فال ينبيغ 

سل، بل ملسلم أن يكشف عورته أمام انلاس إذا اغت
جيب عليه أن يسترت. وحياؤه تعاىل وصف يليق به، 
ليس كحياء املخلوقني، اذلي هو تغري وانكسار 
يعرتي الشخص عند خوف ما يعاب أو يُذم، بل هو 
ترك ما ليس يتناسب مع سعة رمحته وكمال جوده 

 وكرمه وعظيم عفوه وحلمه

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melihat 

seorang lelaki mandi di tempat terbuka sambil 

telanjang. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

naik mimbar lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya. 

Selanjutnya beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah -

'Azza wa Jalla- Maha Pemalu lagi Maha menutupi (aib 

dan aurat); menyukai sifat malu dan menutupi. Jika 

salah seorang di antara kalian mandi, hendaknya dia 

memakai tabir." Yakni, di antara nama Allah -Ta'ālā- 

adalah Al-Ḥayiyyu (Pemalu) dan As-Sittīr (Menutupi). 

Allah -Subḥanāhu- menyukai sifat malu dan menutupi. 

Dengan demikian, tidak selayaknya seorang muslim 

membuka auratnya di hadapan manusia apabila 

mandi, tetapi dia harus memakai tabir. Sifat Malu Allah 

merupakan sifat yang layak bagi-Nya, tidak seperti sifat 

malu pada makhluk-makhluk berupa perubahan dan 

kelemahan yang menimpa manusia ketika takut dicela 

atau dihina. Namun, malu itu adalah meninggalkan apa 

yang tidak selaras dengan keluasan rahmat-Nya, 

kesempurnaan kedermawanan-Nya, kemurahan-Nya, 

kebesaran ampunan dan kelembutan-Nya. 
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 إزار : ثوب حييط بانلصف األسفل من اِلدن •

 :فوائد احلديث
 احليي والستري من األسماء احلسىن .1

 وجوب االستتار عند الغسل .2

 املراجع:املصادر و

 "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح للنسايئ الصغرى السنن. بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
 املال سلطان بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 

ل يف َتريج أحاديث منار السبيل، لألِلاين، نرش: الغلي إرواء. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، – بريوت الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي
 فريق بمساعدة عمر احلميد عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم. م1985 - ـه1405 اثلانية: الطبعة بريوت، –املكتب اإلساليم 

اف دار  وجل عز اهلل صفات -. م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة الكتب، اعلم: انلارش عمل، قَّ الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ
 م 2006 - ـه 1426اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، 

   (8292) الرقم املوحد:
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 :Makna global :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بالقضاء والقدر < مراتب القضاء والقدر اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  اتلخريج:
 .سنن الرتمذي مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 :فوائد احلديث

 .-عز وجل-إثبات صفة انلور هلل  .1

 .، يهدي من يشاء ويضل من يشاء-سبحانه-اهلداية والضالل من عند اهلل  .2

 .-عز وجل-إثبات علم اهلل  .3

 .اللوح املحفوظ، ال يتغري وال يتبدللك َشء سيكون كتبه اهلل يف  .4

إن اهلل عز وجل خلق خلقه يف ظلمة، فألىق 
عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك انلور 

اهتدى، ومن أخطأه ضل، فذللك أقول: جف 
 القلم لَع علم اهلل

 

Sesungguhnya Allah -'Azza wa jalla- 
menciptakan makhluk-Nya dalam 

kegelapan, kemudian Allah memberi 
mereka penerang dari cahaya-Nya. Siapa 

yang terkena cahaya tersebut, ia 
memperoleh petunjuk, dan siapa yang 
meleset darinya maka ia tersesat. Oleh 

karena itu aku katakan, “Telah kering pena 
dalam pengetahuan Allah". 

 :احلديث .88
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو

إنَّ »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل 
اهلَل عزَّ وجلَّ خلق َخلَْقه يف ُظلْمة، فألَق عليهم من 
نوره، فَمن أصابه ِمن ذلك انلور اهتدى، وَمن أخطأه 

 اهلل.، فذللك أقول: َجفَّ القلم ىلع علم «ضلَّ 

** 

88. Hadis: 

Abdullah bin 'Amru -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Aku 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Sesungguhnya Allah -'Azza wa jalla- 

menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan, 

kemudian Allah memberi mereka penerang dari 

cahaya-Nya. Siapa yang terkena cahaya tersebut, ia 

memperoleh petunjuk, dan siapa yang meleset darinya 

maka ia tersesat”. Oleh karena itu aku katakan, “Telah 

kering pena dalam pengetahuan Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خلق اخللق يف  -عز وجل-هذا احلديث يبنِيه أن اهلل 
ظلمة، وألَق عليهم شيئاً من نوره، فمن أصابه َشء 
من ذلك انلور اهتدى إىل طريق اجلنة، ومن أخطأه 
ذلك انلور وجاوزه ولم يصل إيله ضل وخرج عن 
طريق احلق؛ ألن االهتداء والضالل قد جاء موافًقا 

اهلل، وما َحَكم به يف األزل، ال يتغري وال يتبدل،  لعلم
 .وجفاف القلم عبارة عنه

** 

Hadis ini menerangkan bahwa Allah -'Azza wa jalla- 

menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan dan 

memberikan kepada mereka penerang dari cahaya-

Nya. Siapa yang terkena cahaya tersebut, maka ia 

akan mendapatkan petunjuk ke jalan surga, dan siapa 

yang meleset darinya dan cahaya itu tidak sampai 

kepadanya maka ia akan tersesat dan keluar dari jalan 

kebenaran; karena petunjuk dan kesesatan itu datang 

sesuai dengan pengetahuan Allah, dan sesuai dengan 

apa yang telah ditentukan-Nya sejak zaman azali, tidak 

berubah dan tidak berganti, dan keringnya pena adalah 

ungkapannya. 
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 املراجع:املصادر و

: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب 
م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألِلاين، نرش: 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -شعيب األرنؤوط 

بريوت. فقه األسماء  -انلارش: دار الكتب العلمية -أبو العال حممد عبد الرمحن املباركفورى  -املكتب اإلساليم.  حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي
 .الرياض-داراتلوحيد -عبد الرزاق العباد -احلسىن 

   (10415) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ذراع : جزء ممتد من طرف املرفق إىل طرف اإلصبع الوسط •

 .باع : مسافة ما بني ايلدين إذا امتدت اذلرااعن يمينا وشماال •

 :فوائد احلديث
 .نؤمن بهما من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تأويل -وجل عز-القرب واإلتيان صفتان ثابتتان هلل  .1

إن اهلل قال: إذا تلقاين عبدي بشَب، تلقيته 
بذراع، وإذا تلقاين بذراع، تلقيته بباع، وإذا 

 تلقاين بباع أتيته بأَسع
 

"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla 
berfirman: "Jika hamba-Ku mendekat 

kepada-Ku satu jengkal, Aku akan 
mendekat padanya satu hasta, dan jika dia 
mendekat kepada-Ku satu hasta, maka Aku 
akan mendekat padanya satu depa, jika dia 

mendekat kepada-Ku dengan satu depa 
maka Aku akan mendekat kepadanya lebih 

cepat lagi". 

 :احلديث .89
إنَّ اهلَل قال: »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اين  يْتُه بِذراع، وإذا تَلَقَّ اين عبدي بِشرب، تَلَقَّ إذا تَلَقَّ
اين بباع أتيتُه بأَسع يْتُه بَباع، وإذا تَلَقَّ  «.بذراع، تَلَقَّ

** 

89. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: 'Jika 

hamba-Ku mendekat kepada-Ku satu jengkal, Aku 

akan mendekat padanya satu hasta, dan jika dia 

mendekat kepada-Ku satu hasta, maka Aku akan 

mendekat padanya satu depa, jika dia mendekat 

kepada-Ku dengan satu depa maka Aku akan 

mendekat kepadanya lebih cepat lagi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا تقرب العبد إىل الرب بمقدار شرب، تقرب الرب 
إيله بمقدار ذراع، وإذا تقرب العبد إىل الرب بأكرث 

ذلك، تقرب اهلل إيله بأكرث مما تقرب به إيله، وإذا من 
أىت العبد إىل ربه أتاه اهلل أَسع منه، والقرب 

نؤمن بهما  -عز وجل-واإلتيان صفتان ثابتتان هلل 
من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال 

 .تأويل

** 

Jika seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb 

seukuran satu jengkal, maka Rabb mendekat 

kepadanya seukuran satu lengan. Jika seorang hamba 

mendekatkan diri kepada Rabb lebih dari itu, maka 

Allah mendekat kepadanya lebih dari kedekatan yang 

dilakukan hamba kepada-Nya. Jika seorang hamba 

datang kepada Tuhannya, maka Allah mendatanginya 

lebih cepat dari itu. Kedekatan dan kedatangan 

merupakan dua sifat yang tetap dikukuhkan bagi Allah 

'Azza wa Jalla. Kita beriman kepada kedua sifat ini 

tanpa mempertanyakan mekanisme ataupun 

penyerupaan juga tanpa ada penyimpangan dan takwil. 
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 املراجع:املصادر و

 احلميد عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة الكتب، اعلم: انلارش عمل، فريق بمساعدة عمر

   (8293) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إن اهلل قال: من اعدى يل ويلا فقد آذنته 
باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما 

عبدي يتقرب إيل افرتضت عليه، وما يزال 
 بانلوافل حَّت أحبه

 

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- berfirman, 
"Barangsiapa memusuhi wali-Ku maka Aku 

telah mengumumkan perang dengannya, 
dan tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-

Ku dengan suatu ibadah yang lebih Aku 
cintai melebihi ibadah-ibadah yang Aku 

wajibkan kepadanya, dan hamba-Ku 
senantiasa mendekat kepada-Ku dengan 

mengerjakan ibadah-ibadah sunah hingga 
Aku mencintainya". 

 :احلديث .90
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إنَّ اهلَل قال: َمن اعدى يل ويلًّا »: -صىل اهلل عليه وسلم
آذنتُه باحلرب، وما تقرَّب إيلَّ عبدي بيشء أحب فقد 

إيلَّ مما افرتضُت عليه، وما يزال عبدي يتقرَّب إيلَّ 
بانلوافل حىت أحبَّه، فإذا أحببتُه: كنُت سمَعه اذلي 
يسمع به، وبرَصه اذلي يُبرص به، ويَده اليت يبطش بها، 
ورجلَه اليت يميش بها، وإن سألِّن ألعطينَّه، ولنئ 

عيذنَّه، وما تردَّدُت عن َشء أنا فاعلُه استعاذين
ُ
 أل

تردُّدي عن نفس املؤمن، يكره املوَت وأنا أكره 
 «.مساءتَه

** 

90. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

Sesungguhnya Allah Ta'ālā berfirman, "Barangsiapa 

yang memusuhi wali-Ku berarti Aku telah 

mengumumkan perang dengannya, dan tidaklah 

hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang 

lebih Aku cintai melebihi apa-apa yang Aku wajibkan 

kepadanya, dan hamba-Ku senantiasa mendekat 

kepada-Ku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunah 

hingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya 

maka Aku adalah pendengarannya yang dengannya 

dia mendengar, dan penglihatannya yang dengannya 

dia melihat, dan tangannya yang dengannya dia 

bertindak, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. 

Jika dia meminta kepada-Ku maka sungguh Aku akan 

memberikannya, dan jika dia berlindung kepada-Ku 

maka sungguh Aku akan melindunginya, dan tidaklah 

Aku ragu untuk sesuatu yang Aku kerjakan seperti 

keraguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin 

yang membenci kematian padahal Aku tidak suka 

menyakitinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

« من اعدى يل ويلًّا، فقد آذنته باحلرب»: -تعاىل-قوهل 
وهو املؤمن اتليق املتبع -يعِّن: من آذى ويلًّا هلل تعاىل 

ا، فقد أعلمته بأين -لرشع اهلل تعاىل  واَتذه عدوًّ
حمارب هل، حيث اكن حمارًبا يل بمعاداة أويلايئ. وقوهل: 

وما تقرَّب إيلَّ عبدي بيشء أحب إيلَّ مما افرتضُت »
عليه، وما يزال عبدي يتقرَّب إيلَّ بانلوافل حىت 

ملا ذكر أن معاداة أويلائه حماربة هل، ذكر بعد « : أحبَّه
ذلك وصف أويلائه اذلين حترم معاداتهم، وجتب 

، فذكر ما يُتقرَّب به إيله، وأصل الوالية مواالتهم
القرب، وأصل العداوة اِلعد، فأويلاء اهلل هم اذلين 

** 

Firman Allah -Ta'ālā-, "Barangsiapa yang memusuhi 

wali-Ku maka sungguh Aku telah mengumumkan 

perang terhadapnya", maksudnya: barangsiapa yang 

menyakiti wali Allah -Ta'ālā- yaitu -orang mukmin yang 

bertakwa lagi mengikuti syariat Allah Ta'ālā- dan 

menjadikannya musuh, maka sungguh Aku telah 

memberitahukan kepadanya bahwasanya Aku akan 

memeranginya, karena ia telah memerangi-Ku dengan 

memusuhi wali-wali-Ku. Firman Allah, "Dan tidaklah 

hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang 

lebih Aku cintai melebihi apa-apa yang Aku wajibkan 

kepadanya, dan hamba-Ku senantiasa mendekat 

kepada-Ku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunah 

sampai Aku mencintainya". Ketika Allah menyebutkan 
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بهم منه، وأعداؤه اذلين أبعدهم  يتقربون إيله بما يُقرِّ
م  عنه بأعماهلم املقتضية لطردهم وإبعادهم منه، فقسَّ
بني قسمني: أحدهما: َمن تقرب إيله  أويلاءه املقرَّ

ويشمل ذلك فعل الواجبات، وترك بأداء الفرائض، 
مات؛ ألن ذلك لكه من فرائض اهلل اليت  املحرَّ
افرتضها ىلع عباده. واثلاين: َمن تقرَّب إيله بعد 
الفرائض بانلوافل، وإذا أدام العبد اتلقرُّب بانلوافل 

فإذا أحببتُه: كنُت »أفيض ذلك إىل أن حيبه اهلل. قوهل: 
يُبرص به، ويَده اليت  سمَعه اذلي يسمع به، وبرَصه اذلي

واملراد بهذا « يبطش بها، ورجلَه اليت يميش بها
الالكم: أن من اجتهد باتلقرُّب إىل اهلل بالفرائض، ثم 
ًدا هل يف هذه  به اهلل إيله، واكن مسدَّ بانلوافل، قرَّ
ده يف سمعه فال  األعضاء األربعة؛ يف السمع، يُسدِّ

ه، فال ينظر يسمع إال ما يريض اهلل، كذلك أيًضا برص
إال إىل ما حيب اهلل انلظر إيله، وال ينظر إىل املحرم، 
ويده؛ فال يعمل بيده إالَّ ما يريض اهلل، وكذلك رجله؛ 
ده، فال  فال يميش إالَّ إىل ما يريض اهلل؛ ألن اهلل يسدِّ

كنت »يسىع إالَّ إىل ما فيه اخلري، فهذا هو املراد بقوهل: 
ي يبرص به، ويده اليت سمعه اذلي يسمع به، وبرصه اذل

وليس فيه حجة « يبطش بها، ورجله اليت يميش بها
ألهل احللول واالحتاد اذلين يقولون: إن الرب َحلَّ يف 
ا كبريا؛ فإن  العبد أو احتد به، تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
هذا كفر عياًذا باهلل، واهلل ورسوهل بريئان منه. قوهل: 

عيذنَّهوإن سألِّن ألعطينَّه، ولنئ استعا»
ُ
يعِّن « ذين أل

أن هذا املحبوب املقرَّب إىل اهلل، هل عند اهلل مزنلة 
خاصة تقتيض أنه إذا سأل اهلل شيئًا، أعطاه إياه، وإن 
استعاذ به من َشء، أاعذه منه، وإن داعه، أجابه، 

.  -عز وجل-فيصري جماب ادلعوة لكرامته ىلع اهلل 
ردُّدي عن وما تردَّدُت عن َشء أنا فاعلُه ت»وقوهل: 

املراد « نفس املؤمن، يكره املوَت وأنا أكره مساءتَه
بهذا أن اهلل تعاىل قىض ىلع عباده باملوت، كما قال 
تعاىل: }لك نفس ذائقة املوت{ واملوت هو مفارقة 
ا،  الروح للجسد، وال حيصل ذلك إال بألم عظيم جدًّ
فلما اكن املوت بهذه الشدة، واهلل تعاىل قد حتمه ىلع 

يكره أذى  -تعاىل-ه لكهم، وال بد هلم منه، وهو عباد

bahwa memusuhi para wali-Nya merupakan 

peperangan terhadap-Nya, Allah meyebutkan setelah 

itu sifat wali-wali-Nya yang haram untuk dimusuhi dan 

wajib untuk diberikan loyalitas kepada mereka, maka 

Allah menyebutkan cara mendekat kepada-Nya. 

Makna asal dari kata "al-wilāyah" adalah kedekatan, 

dan makna asal dari kata "al-'adāwah" (permusuhan) 

adalah kejauhan, maka wali-wali Allah adalah mereka 

yang mendekat kepada-Nya dengan melakukan 

ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan kepada-Nya. 

Adapun musuh-musuh-Nya yaitu mereka yang Allah 

jauhkan dari-Nya disebabkan amal-amal mereka yang 

membuat mereka diusir dan dijauhkan dari Allah. Allah 

membagi para wali-Nya menjadi dua bagian: Pertama: 

mereka yang mendekat kepada-Nya dengan 

mengerjakan kewajiban-kewajiban, dan termasuk di 

sini selain melakukan kewajiban juga meninggalkan 

apa yang Allah haramkan, karena semua itu termasuk 

kewajiban yang Allah wajibkan atas hamba-Nya. 

Kedua: mereka yang mendekatkan diri kepada Allah 

dengan mengerjakan amalan yang disunnahkan 

setelah mengerjakan amalan wajib, dan apabila 

seorang hamba selalu mengerjakan nawāfil (ibadah-

ibadah sunah), hal tersebut akan membuat Allah 

mencintainya. Firman Allah, "Jika Aku telah 

mencintainya maka Aku adalah pendengarannya yang 

dengannya dia mendengar, dan penglihatannya yang 

dengannya dia melihat, dan tangannya yang 

dengannya dia bertindak, dan kakinya yang dengannya 

dia berjalan." Maksud perkataan ini: bahwasanya 

barangsiapa yang bersungguh-sungguh mendekatkan 

diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-

kewajiban kemudian mengerjakan nawāfil, maka Allah 

akan mendekatkannya kepada-Nya, dan dia akan 

selalu dibimbing pada empat anggota badan ini; pada 

pendengarannya, dia akan diluruskan 

pendengarannya maka dia tidak akan mendengarkan 

kecuali apa yang Allah ridai. Begitu juga 

penglihatannya, dia tidak melihat kecuali apa yang 

Allah cintai, dan tidak akan melihat apa yang 

diharamkan, dan tangannya tidak akan mengerjakan 

sesuatu kecuali apa yang diridai oleh Allah, begitu juga 

kakinya, tidak akan melangkah kecuali kepada apa 

yang Allah ridai, karena Allah meluruskannya sehingga 

dia tidak akan berbuat kecuali sesuatu yang baik, inilah 

yang dimaksud dengan firman-Nya, "Aku adalah 

pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan 

penglihatannya yang dengannya dia melihat, dan 

tangannya yang dengannya dia bertindak, dan kakinya 

yang dengannya dia berjalan". Dalam hadis ini tidak 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: )أال إن أويلاء اهلل ال خوف عليهم وال هم حيزنون، اذلين آمنوا واكنوا يتقون(-تعاىل-هو اذلي يتبع رشع اهلل، قال  -عز وجل-ويلًّا : وِل اهلل  •

 .آذنتُه : أعلمتُه •

ًدا يف حق املؤمن. قال  املؤمن ومساءته، ُسيمِّ ذلك تردَّ
: والرتدد وصف يليق باهلل -رمحه اهلل-الشيخ ابن باز 

ال يعلم كيفيته إال هو سبحانه وليس  -تعاىل-
كرتددنا، والرتدد املنسوب هلل ال يشابه تردد املخلوقني 

جل -ليق به سبحانه كسائر صفاته بل هو تردد ي
 .-وعال

ada dalil bagi pengikut keyakinan wihdatul wujud yang 

mengatakan bahwasanya Tuhan dapat menempati 

hamba-Nya atau bersatu dengannya, Maha Suci Allah 

dari apa yang mereka ucapkan, karena ini adalah 

keyakinan kufur -semoga Allah melindungi kita-, yang 

Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya. Firman 

Allah, "Dan jika dia meminta kepada-Ku maka sungguh 

Aku akan memberikannya, dan jika dia berlindung diri 

kepada-Ku maka sunguh Aku akan melindunginya". 

Maksudnya: orang yang dicintai ini yang didekatkan 

kepada Allah, ia memiliki kedudukan khusus di sisi 

Allah, setiap dia meminta sesuatu kepada Allah, maka 

Allah akan memberikannya, dan jika dia berlindung 

kepada-Nya dari sesuatu, Allah akan melindunginya, 

dan jika dia berdoa kepada-Nya maka akan dikabulkan, 

hingga dia menjadi seorang hamba yang dikabulkan 

doanya karena dia mempunyai karamah disisi Allah. 

Firman Allah, "Dan tidaklah Aku ragu untuk sesuatu 

yang aku kerjakan seperti keraguan-Ku untuk mecabut 

nyawa seorang mukmin yang membenci kematian 

padahal aku tidak suka menyakitinya". Maksudnya: 

Allah -Ta'ālā- telah menakdirkan untuk hamba-hamba-

Nya sebuah kematian, sebagaimana firman Allah -

Ta'ālā-, "Setiap jiwa akan merasakan kematian". 

Kematian adalah berpisahnya ruh dengan jasad, itu 

tidak akan terjadi kecuali dengan rasa sakit yang luar 

biasa. Tatkala kematian harus seperti ini, dan Allah 

telah menuliskannya untuk semua hamba-Nya, 

sehingga hal tersebut harus terjadi pada mereka, 

sedangkan Allah -Ta'ālā- tidak suka menyakiti seorang 

mukmin, maka Allah menamakannya keraguan karena 

kemuliaan seorang mukmin. Syaikh Ibnu Bāz -

raḥimahullāh- berkata, "Taraddud (ragu-ragu), adalah 

sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah, tidak ada 

yang mengetahui mekanismenya kecuali Allah yang 

maha Suci, dan tidak sama dengan sifat ragu-ragu kita. 

Keraguan yang dinisbahkan kepada Allah tidak 

menyerupai keraguan para makhluk. Namun ia adalah 

sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah seperti sifat-

sifat-Nya yang lain. 
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 .يبطش : يأخذ •

 .استعاذين : الذ يب وجلأ إيلَّ واعتصم يب •

نه مما خياف •  .ألعيذنَّه : أؤمِّ

يسدد هذا الوِل يف  -تعاىل-كنت سمعه اذلي يسمع به، وبرصه اذلي يبرص به، ويده اليت يبطش بها، ورجله اليت يميش بها، : ومعىن هذا أن اهلل  •
-استعانًة وتسديًدا منه  -تعاىل-إخالًصا، وباهلل  -تعاىل-رصه وعمله بيده ورجله لكه هلل سمعه وبرصه وعمله، حبيث يكون إدراكه بسمعه وب

 .-سبحانه

 :فوائد احلديث
 .أويلاء اهلل جتب مواالتهم، وحترم معاداتهم، كما أن أعداءه جتب معاداتهم، وحترم مواالتهم .1

 .-عز وجل-مجيع املعايص حماربة هلل  .2

 .، تبني أنه اكذب يف دعواه-صىل اهلل عليه وسلم-ري طاعة اهلل اليت رشعها ىلع لسان رسوهل من ادىع والية اهلل، وحمبته بغ .3

م نافلة ىلع فريضة عند اتلعارض .4  .دل احلديث ىلع أنه ال تقدَّ

 .األعمال الواجبة من صالة، وصدقة، وصوم، وحج، وجهاد، وعلم، وغري ذلك؛ أفضل من األعمال املستحبة .5

 .-عز وجل-إثبات صفة املحبة هلل  .6

 .إذا تقرب اإلنسان إىل اهلل بانلوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معانًا يف مجيع أموره .7

 .-تعاىل-من أراد أن حيبه اهلل، يقوم بالواجبات ويكرث من اتلطوع بالعبادات، فبذلك ينال حمبة اهلل، وينال والية اهلل  .8

 .ه، وإجابة دعوته لويل-عز وجل-إثبات عطاء اهلل  .9

 .-سبحانه-ىلع ما يليق جبالل اهلل  -عز وجل-إثبات صفة الالكم هلل  .10

 املراجع:املصادر و

ه. اإلفصاح عن معاين 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
ه. جامع العلوم 1417اذلهيل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النرش: الصحاح، يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية 

بريوت.  -إبراهيم باجس، نرش: مؤسسة الرسالة -واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع اللكم، البن رجب احلنبيل، حتقيق: شعيب األرنؤوط
بريوت. مرقاة املفاتيح  -بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، ملحمود

م. تاج العروس من 2002 - ـه1422ِلنان، الطبعة: األوىل،  -رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 
 .ه1426نرش: دار اهلداية. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  جواهر القاموس، للزبيدي،

   (6337) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َ ذلك،  إن اهلل َكَتَب احلسناِت والسيئاِت ثم بنََيّ
فَمن َهمَّ حبسنٍة فَلم يعَملها َكتبها اهلل عنده 
حسنًة اكملًة، وإن َهمَّ بها فعِملها كتبها اهلُل 
عنَده عرَش حسناٍت إىل َسبِعمائِة ِضْعٍف إىل 

 أضعاٍف كثريةٍ 

 

Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-
kebaikan dan kesalahan-kesalahan lalu 
menjelaskannya. Barangsiapa berniat 

melaksanakan kebaikan namun tidak jadi 
mengerjakannya, Allah tetap mencatatnya 

sebagai satu kebaikan sempurna di sisi-
Nya. Jika ia berniat melakukan kebaikan 

lalu mengerjakannya, maka Allah 
mencatatnya sepuluh sampai tujuh ratus 
kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat 

kebaikan di sisi-Nya 

 :احلديث .91
عن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

فيما يرويه عن ربه  -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-اهلل 
إن اهلل َكَتَب احلسناِت »قال:  -تبارك وتعاىل-

َ ذلك، فَمن َهمَّ حبسنٍة فَلم  يعَملها والسيئاِت ثم بنََيه
َكتبها اهلل عنده حسنًة اكملًة، وإن َهمَّ بها فعِملها 
كتبها اهلُل عنَده عرَش حسناٍت إىل َسبِعمائِة ِضْعٍف 
إىل أضعاٍف كثريٍة، وإن َهمَّ بسيئٍة فلم يعملها كتبها 
اهلل عنده حسنة اكملة، وإن َهمَّ بها فعِملها كتبها اهلُل 

ِلُك ىلع اهلِل إال وال َيهْ »زاد مسلم: «. سيئًة واحدةً 
 .«َهالٌِك 

** 

91. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebagaimana 

yang beliau riwayatkan dari Rabbnya -Tabāraka wa 

Ta'ālā-, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah 

mencatat kebaikan-kebaikan dan kesalahan-

kesalahan lalu menjelaskannya. Barangsiapa berniat 

melaksanakan kebaikan namun tidak jadi 

mengerjakannya, Allah tetap mencatatnya sebagai 

satu kebaikan sempurna di sisi-Nya. Jika ia berniat 

melakukan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah 

mencatatnya sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat, 

bahkan sampai berlipat-lipat kebaikan di sisi-Nya. Jika 

seseorang berniat melakukan kejahatan namun dia 

tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatatnya 

sebagai satu kebaikan sempurna di sisi-Nya, dan jika 

dia berniat melakukan kejahatan lalu mengerjakannya, 

Allah pun mencatatnya sebagai satu kejahatan." 

Muslim menambahkan, "Tidak ada yang akan 

dibinasakan oleh Allah selain orang yang pantas 

binasa." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث العظيم أن اهلم باحلسنة مع احلرص 
ىلع عملها يُكتب حسنة وإن لم تُعمل، وإذا ُعملت 
احلسنة فإنها تُضاعف بعرش أمثاهلا إىل أضعاف 
كثرية، ومن هم بالسيئة ثم تركها هلل ُكتبت هل حسنة، 

سيئة واحدة، وَمن هم ومن عمل سيئة ُكتبت هل 
بالسيئة ثم تركها لم تُكتب شيئا، ولك ذلك يدل ىلع 
َسعة رمحة اهلل عز وجل، حيث تفضل عليهم بهذا 

 .الفضل العظيم واخلري اجلزيل

** 

Ini merupakan hadis agung yang mengandung 

sejumlah faedah, di antaranya bahwa niat berbuat 

kebaikan disertai keinginan keras untuk melakukannya 

dicatat sebagai satu kebaikan meskipun tidak 

dikerjakan. Jika kebaikan itu dilaksanakan maka 

kebaikan itu menjadi berlipat ganda sepuluh kali lipat 

sampai berlipat-lipat. Barangsiapa berniat melakukan 

kesalahan lalu meninggalkannya karena Allah, Allah 

pun mencatatnya sebagai satu kebaikan. Barangsiapa 

melakukan satu kejahatan maka dicatat baginya satu 

kejahatan. Barangsiapa berniat melakukan kejahatan 

lalu meninggalkannya, maka hal itu tidak dicatat sama 

sekali. Semua ini menunjukkan luasnya rahmat Allah -
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -اهلل عنهماريض -عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تبارك : تعاظم •

 .وتعاىل : تزنه عما ال يليق بكماهل •

 .كتب احلسنات والسيئات : قدرهما يف علمه ىلع وفق الواقع •

 .بني ذلك : للكتبة من املالئكة •

ح فعلها عنده، ولكن لم يأت معها باملقدور  •  .أو بعضهَهمَّ : أرادها وترجَّ

 .إىل أضعاف كثرية : حبسب أسباب املضاعفة مثل الزيادة يف اإلخالص وصدق العزم، وحضور القلب، وتعدى انلفع •

 :فوائد احلديث
 .بيان فضل اهلل العظيم ىلع هذه األمة، إذ لوال ما ذكر يف احلديث لعظمت املصيبة، ألن عمل العباد للسيئات أكرث .1

 .الفا ملن قال إنهم ال يكتبون إال األعمال الظاهرةاحلفظة يكتبون أعمال القلوب، خ .2

 .إثبات كتابة احلسنات والسيئات وقواعً وثواباً وعقاباً، لقوهل: إن اهلل كتب احلسنات والسيئات .3

 .احلسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فِرغ منها وكتبت واستقرت، والعباد يعملون بمشيئتهم ىلع وفق املكتوب عليهم .4

لقوهل: "َكتََب"، وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتب، أو كتب بنفسه عزه وجل، لورود أحاديث أخرى يف ذلك، مثل قوهل  -عزه وجل-ال اهلل إثبات أفع .5
 .: )وكتب اتلوراة بيده( دون تشبيه أو تأويل أو تفويض-صىل اهلل عليه وسلم-

 .باخللق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدراً ورشاعً  -عزه وجل-عناية اهلل  .6

 .اعتبار انلية يف األعمال وأثرها .7

 .اتلفصيل بعد اإلمجال من اِلالغة .8

 .اهلم باحلسنة يكتب حسنة اكملة .9

ولطفه وإحسانه أن من هم باحلسنة ولم يعملها كتبها اهلل حسنة، ومن هم بسيئة فرتكها هلل كتبت هل حسنة، واملراد  -عزه وجل-فضل اهلل  .10
 .باهلم: العزم، ال جمرد حديث انلفس

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية،  -2ه.  1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل،  -1
ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم،  -3للشيخ ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش. 

األربعون انلووية  -5الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  -4م. 2003ه/1424األوىل، 
صحيح  -7بعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. اجلامع يف رشوح األر -6وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. 

صحيح مسلم، حتقيق:  -8ه. 1422اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت -حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4322) وحد:الرقم امل

'Azza wa Jalla- di mana Dia memberikan keutamaan 

kepada mereka dengan keutamaan yang besar dan 

kebaikan yang melimpah. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات العقيدة < اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ويؤخر ويطيل هل يف املدةيميل للظالم : أي: يمهل  •

 .لم يفلته : أي:لم خيلصه ولم يرتكه حىت يستويف عقابه •

 .أخذ ربك : أي: مؤاخذة ومعاقبة ربك ألهلها •

 :فوائد احلديث
 .العاقل ال يأمن من مكر اهلل إذا ظلم ولم يصبه أذى بل يعلم أن ذلك استدراج فيسارع إىل إاعدة احلقوق ألهلها .1

 .زيدادوا إثماً فيضاعف هلم العذابيستدرج اهلل الظاملني ل .2

 .خري ما يفرس به احلديث أو القرآن هو الكم اهلل ورسوهل .3

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
لم؛ لإلمام صحيح مس -ه. 1422لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اِلخاري 

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار اعلم الكتب

  إن اهلل يلمَل للظالم، فإذا أخذه لم يفلته
Sesungguhnya Allah membiarkan orang 
yang zalim. Namun, apabila Allah telah 

menghukumnya, Dia tidak akan 
melepaskannya. 

 :احلديث .92
إن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

، ثم قرأ: «اهلل يلُْميِل للظالم، فإذا أخذه لم ُيْفِلتْهُ 
}وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ويه ظاملة إن 

 [.102أخذه أيلم شديد{ ]هود: 

** 

92. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Sesungguhnya Allah 

membiarkan orang yang zalim. Namun, apabila Allah 

telah menghukumnya, Dia tidak akan melepaskannya." 

Selanjutnya beliau membaca ayat, "Dan begitulah azab 

Rabbmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-

negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya 

itu sangat pedih lagi keras." (Hūd: 102). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يمهل  -عز وجل-أن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب 
يرتكه الظالم ويدعه يظلم نفسه؛ حىت إذا أخذه لم 

 -صىل اهلل عليه وسلم-حىت يستويف عقابه، ثم تال 
: }وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ويه -تعاىل-قوهل 

 .ظاملة إن أخذه أيلم شديد{

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa Allah -'Azza wa Jalla- 

menangguhkan orang yang zalim dan membiarkannya 

menzalimi dirinya hingga ketika Allah menghukumnya, 

Dia tidak meninggalkannya sampai Dia menuntaskan 

siksaan-Nya. Selanjutnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- membaca firman Allah -Ta'ālā-, "Dan 

begitulah azab Rabbmu, apabila Dia mengazab 

penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. 

Sesungguhnya azab-Nya itu sangat pedih lagi keras." 
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الطبعة  -وزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجل -ه. 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
تطريز  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418األوىل

رقاة املفاتيح :يلع بن م -ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة
 .م2002 - ـه1422 األوىل، الطبعة ِلنان –دار الفكر، بريوت -سلطان القاري 

   (5811) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إن اهلل حمسن حيب اإلحسان إىل ُك يشء، فإذا 
القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا  قتلتم فأحسنوا

 اذلبح، ويلحد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته
 

Sesungguhnya Allah Maha Baik dan 
mencintai kebaikan dalam segala sesuatu, 

maka jika kalian membunuh (perang) 
perbaikilah cara kalian membunuh, dan 

jika kalian menyembelih maka perbaikilah 
cara kalian menyembelih, dan hendaklah 
seseorang di antara menenangkan hewan 

sembelihannya. 

 :احلديث .93
قال: حِفظُت من  -ريض اهلل عنه-عن شداد بن أوس 

إن اهلل »اثنتني قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
حُمسٌن حيبُّ اإلحساَن إىل لكِّ َشء، فإذا قتلتم 

بَح، ويلُِحدَّ فأحِسنوا  الِقتْلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا اذلَّ
 «.أحُدكم َشْفَرتَه، ولرُيِح ذبيحتَه

** 

93. Hadis: 

Dari Syaddād bin Aus -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Aku menghafal dari Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dua hal, beliau bersabda, 

"Sesungguhnya Allah Maha Baik dan mencintai 

kebaikan dalam segala sesuatu, maka jika kalian 

membunuh (perang) perbaikilah cara kalian 

membunuh, dan jika kalian menyembelih maka 

perbaikilah cara kalian menyembelih, dan hendaklah 

seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan 

menenangkan hewan sembelihannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه تعلم من  -ريض اهلل عنه-خيرب شداد بن أوس 
-أمرين األول: قوهل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

حيبُّ اإلحساَن إن اهلل حُمسٌن »: -صىل اهلل عليه وسلم
املحسن، أي  -تعاىل-فمن أسمائه « إىل لكِّ َشء

ل املنعم الرحيم الرؤوف، فهو  حيب  -سبحانه-املتفضِّ
اتلفضل واإلنعام والرمحة والرأفة يف لك َشء. أما 

-األمر اثلاين وهو مرتتب ىلع األمر األول فهو قوهل 
فإذا قتلتم فأحِسنوا الِقتْلة، »: -صىل اهلل عليه وسلم

بَح، ويلُِحدَّ أحُدكم َشْفَرتَه،  وإذا ذحبتم فأحسنوا اذلَّ
أي إذا قتلتم نفًسا من انلفوس اليت « ولرُيِح ذبيحتَه

يُباح قتلها من اكفر حريب أو مرتد أو قاتل أو غري 
ذلك، فيجب عليكم أن حُتسنوا صورة القتل 
وهيئته، كذلك إذا ذحبتم احليوانات جيب عليكم أن 

راحة اذلبيحة وإحداد السكني حُتسنوا ذحبها بإ
وتعجيل إمرارها وغري ذلك، ويستحب أن ال يسن 
السكني حبرضة اذلبيحة، وأن ال يذبح واحدة حبرضة 

 .أخرى، وال جيرها إىل مذحبها

** 

Syaddād bin Aus -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa beliau mempelajari dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dua hal, pertama: sabda Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan 

mencintai kebaikan kepada segala sesuatu", maka 

diantara nama-nama Allah adalah Al-Muḥsin, yaitu: 

Yang memberi karunia, Pemberi nikmat, maha 

Pengasih dan Penyantun. Allah yang maha Suci suka 

memberikan karunia, nikmat, rahmat dan kasih sayang 

kepada segala sesuatu. Adapun perkara kedua 

merupakan hasil dari perkara pertama, yaitu sabda 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Jika kalian 

membunuh maka perbaikilah cara kalian membunuh 

dan jika kalian menyembelih maka perbaikilah cara 

kalian menyembelih, dan hendaklah seseorang di 

antara kalian menajamkan pisaunya dan 

menenangkan hewan sembelihannya". Maksudnya: 

jika kalian ingin membunuh jiwa yang dibolehkan untuk 

dibunuh seperti orang kafir harbi, orang murtad, 

membunuh pembunuh (kisas) atau lainnya, maka wajib 

bagi kalian memperbaiki cara dan bentuk pembunuhan 

tersebut. Begitu juga jika kalian menyembelih hewan, 

maka kalian wajib memperbaiki cara menyembelih 

dengan memudahkan sembelihan, menajamkan pisau, 

menyegerakan sembelihan dan sebagainya. Juga 

disunnahkan untuk tidak mengasah pisau di depan 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .احلديث« إن اهلل كتب اإلحسان ىلع لك َشء...»ولفظه: رواه عبد الرزاق، وأصل احلديث يف صحيح مسلم،  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-شداد بن أوس  اتلخريج:
 .رواه عبد الرزاق، وأصل احلديث يف صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل ُمنِعم •  .حمسن : متفضِّ

 .الِقتلة : بكرس القاف: هيئة وحالة القتل •

د : يسن •  .حُيِ

كنيشفرته : الشفرة  •  .يه السِّ

 :فوائد احلديث
 .هذا احلديث من األحاديث اجلامعة لقواعد اإلسالم .1

 .املحسن من األسماء احلسىن .2

 .وجوب اإلَساع يف قتل انلفوس اليت يباح قتلها ىلع أسهل الوجوه .3

 .يستحب أن ال حيد السكني حبرضة اذلبيحة، وأن ال يذبح واحدة حبرضة أخرى وال جيرها إىل مذحبها .4

 .إلحسان إىل لك اخللق والرفق بهم والشفقة عليهمينبيغ ا .5

 .جيب اإلتقان يف لك األعمال لكن لكٌّ حبسبه .6

 املراجع:املصادر و

اهلند، املكتب اإلساليم  -املصنف، لعبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي ايلماين الصنعاين، املحقق: حبيب الرمحن األعظيم، انلارش: املجلس العليم
 رياض لطرق الفاحلني ديلل. بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: نرش اِلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق مسلم، صحيح. ه 1403 اثلانية،: الطبعة بريوت، –

: الطبعة بريوت، –ن، نرش دار الكتاب العريب. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب عال البن الصاحلني،
: نرش باجس، إبراهيم-األرنؤوط شعيب: حتقيق احلنبيل، رجب البن اللكم، جوامع من حديثا مخسني رشح يف واحلكم العلوم جامع. ه1392 اثلانية،
: لطبعةا ِلنان، –بريوت. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت -الرسالة مؤسسة
 عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم. اإلساليم املكتب: نرش لألِلاين، وزياداته، الصغري اجلامع صحيح. م2002 - ـه1422 األوىل،

القواعد املثىل يف صفات اهلل وأسمائه احلسىن للعالمة ابن  -م.  2008 - ـه 1429احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 
 .1416عثيمني بتحقيق أرشف عبد املقصود  طبعة دار أضواء السلف الطبعة األوىل 
   (6326) الرقم املوحد:

hewan sembelihan, dan tidak menyembelih di hadapan 

hewan lain, serta tidak menyeretnya menuju tempat 

penyembelihan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إن اهلل هو املسعر القابض ابلاسط الرازق، وإين 
ألرجو أن ألىق اهلل وليس أحد منكم يطابلِن 

 بمظلمة يف دم وال مال
 

“Sesungguhnya Allah yang pantas 
menaikkan dan menurunkan harga, Dialah 
yang membatasi dan melapangkan rezeki. 
Aku harap dapat berjumpa dengan Allah 

dalam keadaan tidak seorang pun dari 
kalian yang menuntutku soal kezaliman 

dalam darah (nyawa) dan harta”. 

 :احلديث .94
مرفواعً: قال  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ْر نلا، فقال انلاُس: يا رسوَل اهلل،  ْعُر فَسعِّ َغاَل السِّ
ر »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  إنَّ اهلَل هو الُمَسعِّ

القابُض اِلاسُط الرازُق، وإين ألرجو أن ألَق اهلَل 
 «.وليس أحٌد منكم يُطاِِلُِّن بمظلمٍة يف دٍم وال مالٍ 

** 

94. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga 

menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kami?" 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan 

menurunkan harga, Dialah yang membatasi dan 

melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa 

dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari 

kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam darah 

(nyawa) dan harta”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

السلع يف زمان انليب صىل اهلل عليه ارتفعت أسعار 
د هلم أسعار السلع،  وسلم، فطلب انلاس منه أن حيدِّ

إنَّ اهلَل هو »فقال هلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
أي: إن اهلل تعاىل هو « الُمَسعِّر القابُض اِلاسُط الرازُق 

ص األشياء ويغلِّيها، وهو اذلي يضيق الرزق  اذلي يُرَخِّ
ء ويوسعه ىلع من يشاء، أي: فمن حاول ىلع من يشا

التسعري فقد اعرض اهلل ونازعه فيما يريده، ويمنع 
العباد حقوقهم مما أوالهم اهلل تعاىل يف الغالء 

وإين ألرجو »والرخص. ثم قال صىل اهلل عليه وسلم: 
أن ألَق اهلَل وليس أحٌد منكم يُطاِِلُِّن بمظلمٍة يف 

ن املانع هل من التسعري وهذا إشارة إىل أ« دٍم وال مالٍ 
خمافة أن يظلمهم يف أمواهلم؛ فإن تسعري السلع 
ترصف فيها بغري إذن أهلها فيكون ظلما، لكن إذا 
تواطأ اِلاعة مثال من جتار وحنوهم ىلع رفع أسعار ما 
دليهم أثرة منهم، فلوِل األمر حتديد سعر اعدل 
 للمبيعات مثال؛ إقامة للعدل بني اِلائعني واملشرتين،
وبناء ىلع القاعدة العامة، قاعدة جلب املصالح ودرء 
املفاسد، وإن لم حيصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر 
بسبب كرثة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، 

** 

Harga-harga barang naik pada masa Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas orang-orang 

memohon kepada beliau untuk menetapkan harga-

harga barang bagi mereka. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya 

Allah-lah yang pantas menetapkan harga, yang 

membentangkan rezeki," yakni, sesungguhnya Allah -

Ta'ālā- adalah Dzat yang menjadikan segala sesuatu 

murah dan mahal. Dialah yang menyempitkan rezeki 

kepada siapa yang Dia kehendaki dan meluaskannya 

kepada siapa yang Dia kehendaki. Yakni, siapa yang 

berusaha menetapkan harga, maka dia telah 

menentang Allah dan merebut apa yang Dia 

kehendaki, serta menghalangi para hamba dari hak-

hak mereka yang telah diatur oleh Allah -Ta'ālā- dalam 

harga yang mahal dan murah. Selanjutnya Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "dan 

sesungguhnya aku berharap agar dapat berjumpa 

dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku 

mengenai kezaliman dalam darah dan harta." Ini 

merupakan isyarat bahwa yang menjadi halangan 

adanya penetapan harga ialah kekhawatiran timbulnya 

kezaliman dalam harta mereka. Sesungguhnya 

penetapan harga barang-barang dengan diatur tanpa 

seizin pemiliknya, itu adalah kezaliman. Tetapi apabila 

para penjual serempak berkomplot, contohnya para 

pedagang dan yang lainnya untuk menaikkan harga 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْسَماُء  اتلصنيف:
َ
ْسَماِء احلُْسىَن عقيدة << األ

َ
  احلُْسىَن << إْحَصاُء األ

 رواه أبو داود  والرتمذي  وابن ماجه  وأمحد راوي احلديث:

 أنس بن مالك ريض اهلل عنه اتلخريج:
 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َغاَل : ارتفع •

ر : ضع السعر ىلع السلعة •  سعِّ

ص األشياء  • ر : اذلي يرخِّ  وُيَغلِّيهااملسعِّ

 القابض : من معانيها أنه تعاىل مضيق الرزق ىلع من يشاء •

ع الرزق ىلع عباده •  اِلاسط : من معانيها أنه تعاىل موسِّ

 مظلمة : ظلم •

 :فوائد احلديث
 انلاس فيجوزفيه ديلل ىلع أن التسعري مظلمة، وإذا اكن مظلمة فهو حمرم، إال إذا رأى اإلمام أن التسعري فيه مصلحة ودفع للظلم عن  .1

 اِلاسط والرازق من أسماء اهلل تعاىل ويوصف اهلل بالقبض والبسط .2

 املراجع:املصادر و

 اِلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: نرش الرتمذي، سنن. بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
يصل عيىس اِلايب ف - العربية الكتب إحياء دار: نرش اِلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق ماجه، ابن سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، – احلليب

م. مرقاة 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
م. حاشية 2002 - ـه1422: األوىل، الطبعة ِلنان، –شاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت املفاتيح رشح م

: نرش األِلاين، حتقيق املصابيح، مشاكة. بريوت –السندي ىلع سنن ابن ماجه، ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي، انلارش: دار اجليل 
: الطبعة بريوت، –نرش: دار الكتب العلمية  آبادي، للعظيم داود، أيب سنن رشح املعبود عون. م1985 اثلاثلة،: الطبعة بريوت، – اإلساليم املكتب
 صفات -. بريوت – العلمية الكتب دار: انلارش املباركفورى، الرحيم عبد بن الرمحن عبد ملحمد الرتمذي جامع برشح األحوذي حتفة. ه1415 اثلانية،

اف القادر عبد بن علوي:  والسنة الكتاب يف الواردة وجل عز اهلل قَّ  م 2006 - ـه 1426لطبعة : اثلاثلة ، ا اهلجرة دار السَّ
   (8290) الرقم املوحد:

فليس لوِل األمر أن حيد السعر، بل يرتك الرعية 
يرزق اهلل بعضهم من بعض، وىلع هذا فال جيوز 

عن املعتاد وال للتجار أن يرفعوا السعر زيادة 
 .التسعري، وعليه حيمل هذا احلديث

barang-barang mereka atas dasar pilihan mereka, 

maka pemerintah (waliyul amri) harus menetapkan 

harga barang-barang yang dijual secara adil. 

Contohnya demi menegakkan keadilan antara para 

penjual dan para pembeli dan berdasarkan kaidah 

umum, yaitu kaidah mengambil manfaat dan 

mencegah kerusakan. Jika tidak terjadi kolusi dari 

mereka, tetapi kenaikan harga itu terjadi disebabkan 

banyaknya permintaan (demand) dan sedikitnya 

barang tanpa ada muslihat, maka pemerintah (waliyul 

amri) tidak berhak untuk menetapkan harga, tetapi ia 

harus membiarkan rakyat diberi rezeki oleh Allah, yang 

ini maupun yang lain. Berdasarkan hal ini, para 

pedagang tidak boleh menaikkan harga melebihi 

batasan normal dan tidak boleh menetapkan harga. 

Inilah penafsiran makna hadits tersebut. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري يف خلق أفعال العباد وابن أيب اعصم يف السنة وابن منده يف كتاب اتلوحيد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .خلق أفعال العباد للبخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 :فوائد احلديث

 .أفعال العباد خملوقة .1

 .تعاىل، وهو صنع اكمل ال عيب فيه وحبكمة تامة وال يشبه صنع املخلوقنيإثبات صفة الصنع هلل  .2

 املراجع:املصادر و

 الرياض –خلق أفعال العباد، ملحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اِلخاري، املحقق: د. عبد الرمحن عمرية، انلارش: دار املعارف السعودية 
ألِلاين، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: ا ادلين نارص حممد تأيلف فوائدها،و فقهها من وَشء الصحيحة األحاديث سلسلة

 كتاب 1400 األوىل،: الطبعة بريوت –املكتب اإلساليم -أبو بكر بن أيب اعصم  حتقيق حممد نارص ادلين األِلاين  -األوىل، ملكتبة املعارف السنة 
بن حممد نارص الفقييه، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، دار العلوم  يلع ادلكتور: أحاديثه وخرج عليه وعلق حققه- منده البن اتلوحيد

 Sesungguhnya Allah menciptakan setiap"  صانع وصنعتهإن اهلل يصنع ُك 
orang dan perbuatannya". 

 :احلديث .95
إنَّ اهلَل يصنُع »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن حذيفة 

 «.لكَّ صانٍع وصنَعتَه

** 

95. Hadis: 

Dari Hudzaifah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Sesungguhnya Allah menciptakan setiap orang dan 

perbuatannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن اهلل خلق لك صانع وما يصنعه من الصنااعت، ويف 
هذا ديلل ىلع أن أفعال العباد خملوقة، فاهلل خلق 

: -رمحه اهلل-العباد وخلق أعماهلم، قال ابن تيمية 
)فما من خملوق يف األرض وال يف السماء إال اهلل 
خالقه سبحانه، ال خالق غريه وال رب سواه، ومع ذلك 
فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن 
معصيته، وهو سبحانه حيب املتقني واملحسنني 
واملقسطني ويرىض عن اذلين آمنوا وعملوا الصاحلات 

قوم الفاسقني وال وال حيب الاكفرين وال يرىض عن ال
يأمر بالفحشاء وال يرىض لعباده الكفر وال حيب 
الفساد، والعباد فاعلون حقيقة واهلل خالق أفعاهلم، 
والعبد هو املؤمن والاكفر والرب والفاجر واملصيل 
والصائم، وللعباد قدرة ىلع أعماهلم وهلم إرادة، واهلل 

ن خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعاىل: }مل
شاء منكم أن يستقيم{ }وما تشاءون إال أن يشاء 

 .اهلل رب العاملني{(

** 

Sesungguhnya Allah telah menciptakan setiap orang 

dan berbagai perbuatan yang dilakukannya. Ini 

merupakan dalil bahwa berbagai perbuatan hamba-

hamba adalah ciptaan. Allah telah menciptakan 

hamba-hamba dan menciptakan amal-amal mereka. 
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اف دار اهلجرة الطبعة  2002 - ـه 1423الطبعة: األوىل،  -واحلكم، سوريا  قَّ م صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ
 .م جمموع فتاوى ابن تيمية، ط. جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف 2006 - ـه 1426ة ، : اثلاثل

   (8302) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَْواُعُه << امليثاق اذلي أخذه اهلل ىلع بِّن آدم اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلهوِْحيُد َوأ

 متفق عليه راوي احلديث:

إن اهلل يقول ألهون أهل انلار عذابا: لو أن لك 
كنت تفتدي به؟ قال:  ما يف األرض من يشء

نعم، قال: فقد سأتلك ما هو أهون من هذا وأنت 
 يف صلب آدم، أن ال ترشك يب، فأبيت إال الرشك

 

"Sesungguhnya Allah berfirman kepada 
penghuni neraka yang paling ringan 

siksaannya, "Seandainya engkau memiliki 
sesuatu di bumi, maukah engkau menebus 
siksaan dengannya?" Orang itu menjawab, 
"Ya." Allah berfirman, "Aku sudah pernah 

bertanya kepadamu sesuatu yang lebih 
ringan dari ini saat engkau berada di tulang 
punggung Adam, yaitu hendaknya engkau 

tidak menyekutukan-Ku, tetapi engkau 
enggan kecuali syirik". 

 :احلديث .96
إنَّ اهلَل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

يقول ألهوِن أهِل انلاِر عذابًا: لو أنَّ لك ما يف األرِض 
من َشٍء كنَت تفتِدي به؟ قال: نعم، قال: فقد سأتُلك 
ما هو أهوُن ِمن هذا وأنت يف ُصلِْب آدَم، أْن ال ترُْشِْك 

كَ يب، فأبيَت إالَّ   «.الرشِّ

** 

96. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni 

neraka yang paling ringan siksaannya, "Seandainya 

engkau memiliki sesuatu di bumi, maukah engkau 

menebus siksaan dengannya?" Orang itu menjawab, 

"Ya." Allah berfirman, "Aku sudah pernah bertanya 

kepadamu sesuatu yang lebih ringan dari ini saat 

engkau berada di tulang punggung Adam, yaitu 

hendaknya engkau tidak menyekutukan-Ku, tetapi 

engkau enggan kecuali syirik". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن اهلل تعاىل يقول ألقل أهل انلار عذابًا يوم القيامة: 
لو أنك تملك لك ما يف األرض، أكنت تدفعه 
تلتخلص من هذا العذاب؟ فيقول: نعم. فيقول اهلل 
تعاىل: لقد طلبُت منك شيئا هو أيرس عليك من ذلك، 

أبيك، حيث أخذُت عليك العهد وأنت يف ظهر 
وامليثاق أن ال ترشك يب شيئا، ولكنك امتنعت 
وأرشكت يب، قال اهلل تعاىل: )وإذ أخذ ربك من بِّن 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ىلع أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بىل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 

 .عن هذا اغفلني(

** 

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- berfirman kepada 

penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada 

hari kiamat, "Seandainya engkau memiliki segala 

sesuatu di bumi, maukah engkau menyerahkannya 

agar bisa selamat dari azab ini?" Orang itu menjawab, 

"Ya." Allah -Ta'ālā- berfirman, "Aku pernah meminta 

kepadamu sesuatu yang lebih mudah dari ini saat 

engkau berada di punggung bapakmu, ketika aku 

mengambil sumpah dan janji agar engkau tidak 

menyekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun, tetapi 

engkau enggan dan menyekutukan-Ku. Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu 

mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu 

Adam keturunan mereka dan Allah mengambil 

kesaksian terhadap ruh mereka (seraya berfirman), 

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, 

"Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami 

lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu 

tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami 

lengah dari hal ini. (QS. Al-A'raf: 172)" 
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 مالك ريض اهلل عنهأنس بن  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أهون : أيرس •

 تفتدي : من االفتداء، وهو خالص نفسه من اذلي وقع فيه بدفع ما يملكه •

 ُصلب : َعْظم يف أسفل الظهر •

 أبيت : امتنعت •

 :فوائد احلديث
 .إثبات الالكم هلل تعاىل .1

 ظهر أبيهم آدم بعدم الرشكأخذ اهلل امليثاق ىلع بِّن آدم وهم يف  .2

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 ادلين بدر احلنىف موىس بن أمحد بن ملحمود اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

: انلارش عمل، فريق بمساعدة عمر احلميد عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم. بريوت –، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب العيىن
ود أبو عمر حمم بن عمر:  املحقق- احلكيم حافظ- األصول علم إىل الوصول سلم برشح القبول معارج. م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة الكتب، اعلم

 م 1990 - ـه 1410 ، األوىل:  الطبعة- ادلمام –دار ابن القيم 
   (8315) الرقم املوحد:
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َحاب-الَعَناِن  إن املالئكة تَْْنِل يف  -وهو السَّ
َفَتْذُكُر األمر قيُِضَ يف السماء، فَيَْسرَتُِق الشيطان 
ان، فيكذبون  ْمَع، فيسمعه، فُيوِحَيه إىل الُكهَّ السَّ

ْنُفِسهم
َ
 معها مائة َكْذبَة من عند أ

 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia 
menuturkan, "Sejumlah orang bertanya 
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- tentang para dukun." Beliau 
menjawab, "Mereka itu bukan apa-apa." 

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, 
terkadang mereka menyampaikan sesuatu 

pada kami dan ternyata benar terjadi?" 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Kalimat itu bagian dari 
kebenaran yang disambar Jin lalu ia 
membisikkannya ke telinga walinya, 

kemudian mereka mencampurnya dengan 
100 kedustaan." (Muttafaq 'Alaih). Dalam 
riwayat Bukhari dari Aisyah -raḍiyallāhu 
'anhā-, bahwa ia mendengar Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya para malaikat turun ke 
awan, lalu menyebutkan perkara yang telah 

ditetapkan di langit. Setan lalu berusaha 
mencuri berita tersebut (dengan 

menguping) hingga berhasil 
mendengarnya. Lantas ia membisikkannya 

kepada dukun, yang lalu mencampurnya 
dengan 100 kedustaan dari diri mereka 
sendiri." Sabda beliau, "fayaqurrruhā" 

dengan baris fathah pada huruf Yā`, serta 
dhammah pada huruf Qāf dan Rā`, artinya 

ia melemparkannya/membisikkannya. 
Adapun "al-'Anān" maka dengan baris 

fathah pada huruf `Ain. 

 :احلديث .97
ل رسول اهلل -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َ
، قالت: َسأ

ان، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم- نَاٌس عن الُكهَّ
ُ
أ

ثُونَا « ليُْسوا بيشء» فقالوا: يا رسول اهلل إنهم حُيَدِّ
ا؟ فقال رسول اهلل  اهلل  صىل-أْحيَانَا بيشء، فيكون َحقَّ

تلك اللكمة من احلَقِّ خيْطُفها اجِلِّنِّ »: -عليه وسلم
ُذِن ويلِّه، َفيَْخِلُطوَن معها مائة َكِذبَة

ُ
َها يف أ ويف «.  َفيَُقرُّ

: أنها -ريض اهلل عنها-رواية للبخاري عن اعئشة 
إن »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل 

ل يف الَعنَاِن  َحابوهو ا-املالئكة تزَْنِ َفتَْذُكُر  -لسَّ
ْمَع،  ُق الشيطان السَّ األمر ُقيِضَ يف السماء، فَيَْسرَتِ
ان، فيكذبون معها مائة  فيسمعه، فيُوِحيَه إىل الُكهَّ

ْنُفِسهم
َ
 «.َكْذبَة من عند أ

** 

97. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia menuturkan, 

"Sejumlah orang bertanya kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang para dukun." Beliau 

menjawab, "Mereka itu bukan apa-apa." Mereka 

berkata, "Wahai Rasulullah, terkadang mereka 

menyampaikan sesuatu pada kami dan ternyata benar 

terjadi?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Kalimat itu bagian dari kebenaran yang 

disambar Jin lalu ia membisikkannya ke telinga 

walinya, kemudian mereka mencampurnya dengan 

100 kedustaan." (Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat 

Bukhari dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, bahwa ia 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya para malaikat turun ke 

awan, lalu menyebutkan perkara yang telah ditetapkan 

di langit. Setan lalu berusaha mencuri berita tersebut 

(dengan menguping) hingga berhasil mendengarnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:
  اجلاهليةالعقيدة < األسماء واألحاكم < مسائل 

 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: رواها اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ان : من خيربون عما سيقع يف املستقبل من أمور غيبية •  .الُكهَّ

دقليُْسوا بيشء :  •  .أي من احلَق والصِّ

ا : أي يقع ىلع وفق قوهلم •  .َحقَّ

 .تلك اللكمة : الكمهم اذلي وافق الواقع •

 .خيْطُفها : يأخذها برسعة •

Lantas ia membisikkannya kepada dukun, yang lalu 

mencampurnya dengan 100 kedustaan dari diri mereka 

sendiri". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن أناًسا سألوا انليب  -ريض اهلل عنها-َترب اعئشة 
خيربون عن املغيبات عن اذلين  -صىل اهلل عليه وسلم

يف املستقبل فقال: ال تعبأوا بهم وال تأخذوا 
بكالمهم وال يهمكم أمرهم. فقالوا: إن قوهلم 
يوافق الواقع، كما لو أخربوا عن وقوع أمر غييب يف 
شهر كذا يف يوم كذا، فإنه يقع ىلع وفق قوهلم، فقال 

: إن اجلن خيطفون ما -صىل اهلل عليه وسلم-
السماء، فيزنلون إىل أويلائهم من يسمعونه من خرب 

الكهان فيخربونهم بما سمعوا، ثم يَضيف هذا الاكهن 
إىل هذا اذلي سمعه من السماء مائة كذبة. ومعىن 
رواية اِلخاري: أن املالئكة تسمع يف السماء ما 
قىض اهلل تعاىل يف لك يوم من احلوادث ىلع أهل ادلنيا 

ث بعضهم بعضا،  ثم يزنلون يف السحاب فيَُحدِّ
فيسرتق الشيطان تلك األخبار، ثم يزنل بها إىل 
أويلائهم من الكهان فيخربونهم بما سمعوا، ثم 

 .يضيف الاكهن ىلع ما سمعه مائة كذبة وأكرث

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengabarkan bahwa 

sekelompok orang bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tentang orang-orang yang suka 

meramal perkara-perkara gaib yang akan terjadi di 

waktu yang akan datang. Beliau bersabda, "Jangan 

pedulikan mereka, jangan mempercayai ucapan 

mereka dan jangan sampai urusan mereka menjadi 

pikiran kalian." Mereka mengatakan, "Sesungguhnya 

ucapan mereka sesuai dengan kenyataan. Seperti 

seandainya mereka memberitakan tentang terjadinya 

perkara yang gaib di bulan tertentu dan hari tertentu, 

lantas hal itu benar-benar terjadi sesuai ucapan 

mereka." Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Jin-jin itu menyambar apa yang mereka 

dengar dari berita langit, lalu mereka turun kepada 

kekasih-kekasih mereka dari para dukun dan 

menyampaikan apa yang mereka dengar pada para 

dukun itu. Kemudian dukun ini menambahi 100 

kedustaan pada berita yang ia dengar dari langit 

tersebut." Sedang maksud riwayat Bukhari, "Bahwa 

para malaikat mendengar di langit peristiwa-peristiwa 

yang Allah -Ta'ālā- tetapkan pada penduduk dunia. 

Kemudian mereka turun ke awan, lalu sebagian 

mereka menceritakan pada sebagian yang lain. Setan 

lalu mencuri dengar berita-berita tersebut, kemudian 

turun kepada kekasih-kekasih mereka dari para dukun 

untuk mengabarkan apa yang mereka dengar. 

Selanjutnya dukun itu menambahi berita yang mereka 

dengar tersebut dengan 100 kedustaan, bahkan lebih." 
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ُذِن : يلِْقيَها ىلع مَساِمع •
ُ
َها يف أ  .َفيَُقرُّ

 .ويلِّه : اذلي يستخدمه من الكهان •

 .َفتَْذُكُر األمر : خبرب بعضهم بعضا به •

ُق : يسمع مُ  •  .ْستَْخِفيًايَْسرَتِ

 .يُوِحيه : بقوهل أو يلقيه •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن تصديق الُكهان، وأن ما يقولونه كذب واختالق وإن َصدق يف بعض األحيان .1

ا يقعدون مقاعد دون السماء ادلني -صىل اهلل عليه وسلم-ما يَْصُدق من قول الكهان هو من اسرِتاق اجِلن للسمع، وقد اكنوا قبل بعثة انليب  .2
، فأصبحوا يَسرتقون السمع اسرِتاقا فيُْقَذفُون -صىل اهلل عليه وسلم-يستمعون ما جيري يف املأل األىلع، فبطل ذلك وُمنعوا منه ببعثة انليب 

هب، وهو ما أخرب به القرآن الكريم  .بالشُّ

 .اجِلن يتخذون هلم أويلاء من اإلنس .3

مع، لكنه قَلَّ ونَدَ  .4  .ر حىت اكد يَْضَمِحل بالنسبة ملا اكنوا فيه من اجلاهليةبقاء اْسرِتَاق الشياطني السَّ

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ه.  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، 1430أشبيليا، الطبعة األوىل: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز 

م.         رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 1997 -ه1418سنة النرش: 
ه.  مرقاة 1422ي، تأيلف: حممد بن إسماعيل اِلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة األوىل، ه.   صحيح اِلخار1428

ه.            رشح رياض الصاحلني، تأيلف: 1422املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة األوىل، 
 .ه1426صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  حممد بن

   (8918) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إن إبليس يضع عرشه لَع املاء، ثم يبعث َساياه، 
  فأدناهم منه مْنلًة أعظمهم فتنةً 

Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Iblis meletakkan singgasananya di atas air 
kemudian mengutus pasukannya. Prajurit 

yang kedudukannya paling dekat 
dengannya adalah prajurit yang paling 

besar kejahatannya. Seorang prajuritnya 
datang lalu berkata, "Aku sudah melakukan 

ini dan itu." Iblis berkata, "Engkau belum 
melakukan apa-apa." Nabi bersabda, 
"Lantas prajurit yang lain datang lalu 

berkata, "Aku tidak meninggalkan 
(manusia) sampai aku memisahkan antara 

dia dengan istrinya." Nabi bersabda, 
"Selanjutnya Iblis mendekatkan prajurit itu 

kepada dirinya dan berkata, "Ya, engkau 
telah melakukannya." (HR. Muslim). 

 :احلديث .98
صىل -، قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن جابر 

إنَّ إبليَس يضُع عرَْشه ىلع املاء، »: -اهلل عليه وسلم
ََساياه، فأْدناهم منه مزِنلًة أعظُمهم فتنًة، ثم َيبَْعث 

ييجء أحدهم فيقول: فعلُت كذا وكذا، فيقول: ما 
صنعَت شيًئا. قال: ثم ييجء أحدهم فيقول: ما تركتُه 
قُت بينه وبني امرأتِه، قال: فيُْدِنيه منه ويقول:  حىت فَرَّ

ُمه»قال األعمش: أراه قال: «. نعم أنت  «.فيَلزَْتِ

** 

98. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Iblis meletakkan 

singgasananya di atas air kemudian mengutus 

pasukannya. Prajurit yang kedudukannya paling dekat 

dengannya adalah prajurit yang paling besar 

kejahatannya. Seorang prajuritnya datang lalu berkata, 

"Aku sudah melakukan ini dan itu." Iblis berkata, 

"Engkau belum melakukan apa-apa." Nabi bersabda, 

"Lantas prajurit yang lain datang lalu berkata, "Aku 

tidak meninggalkan (manusia) sampai aku 

memisahkan antara dia dengan istrinya." Nabi 

bersabda, "Selanjutnya Iblis mendekatkan prajurit itu 

kepada dirinya dan berkata, "Ya, engkau telah 

melakukannya." Al-A'masy berkata, "Aku mengira 

beliau bersabda, "Lantas Iblis mendekapnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع املاء، ثم  -وهو َسير ملكه-يضع إبليس عرشه 
يبعث جنوده من اجلن يلفتنوا انلاس ويضلوهم، 
فأقربهم من إبليس مرتبة أعظمهم إضالاًل للناس، 
فييجء أحد هؤالء الشياطني فيقول إلبليس: فعلُت 

بالرسقة، ورشب اخلمر مثاًل، كذا، وكذا, أي: أمرُت 
فيقول إبليس هل: ما صنعَت أمًرا كبرًيا، أو شيًئا يُعتد 
به, حىت ييجء أحد هؤالء الشياطني فيقول إلبليس: 
ما تركُت فالنًا حىت فرقت بينه وبني امرأته وجعلته 

** 

Iblis meletakkan singgasananya -yaitu tahta 

kerajaannya- di atas air kemudian mengutus 

pasukannya dari bangsa Jin untuk menggoda manusia 

dan menyesatkan mereka. Jin yang paling dekat 

kedudukannya dengan Iblis adalah Jin yang paling 

besar tindakan penyesatannya kepada manusia. Salah 

satu setan datang lalu berkata kepada Iblis, "Aku sudah 

melakukan ini dan itu." Maksudnya, aku menyuruh 

mencuri dan minum khamar, misalnya. Iblis berkata 

kepadanya, "Engkau tidak melakukan perkara besar, 

atau sesuatu yang dapat diperhitungkan." Hingga 

datanglah salah satu setan dan berkata kepada Iblis, 
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ْحَوالُُهمْ  اتلصنيف:
َ
يَاِطنِي << ِصَفاُت اجِلنِّ َوأ   عقيدة << اإِليَماُن بِاجِلنِّ َوالَشه

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عرشه : العرش: َسير امللك •

 .َساياه : مجع َسية، ويه قطعة من اجليش توجه حنو العدو تلنال منه •

 .أدناهم : أقربهم •

 .يدنيه : يقربه •

 .يلزتمه : يضمه إىل نفسه •

 :فوائد احلديث
 .يضع عرشه ىلع املاءاإليمان بأن إبليس  .1

 .تعظيم أمر الفراق والطالق وكثري رضره وفتنته، وعظيم اإلثم يف السيع فيه .2

 املراجع:املصادر و

 بن عياض بن موىس بن لعياض مسلم بفوائد املعلم إكمال-. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -
-م.  1998  - ـه 1419 األوىل،: الطبعة مرص، واتلوزيع، والنرش للطباعة الوفاء دار: انلارش إسماعيل، حيىي ادلكتور: املحقق السبيت، ايلحصيب عمرون

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 
   (10569) الرقم املوحد:

يطلقها, فيقربه إبليس منه, ويضمه إيله ويعانقه، 
ذلى فعلت أي: نعم أنت ا«, نعم أنت»ويقول هل: 

 .رغبيت، وحققت أمنييت يف إضالل انلاس وإفسادهم

"Aku tidak meninggalkan fulan sampai aku 

memisahkan antara dia dengan istrinya dan 

menjadikannya menceraikan istrinya." Iblis pun 

mendekatkan setan kepada dirinya, mendekapnya, 

dan memeluknya serta berkata kepadanya, "Ya, 

engkau telah melakukannya." Yakni, engkaulah yang 

telah melaksanakan keinginanku dan mewujudkan 

angan-anganku dalam menyesatkan dan merusak 

manusia. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه ينايج ربه، أو 
إن ربه بينه وبني القبلة، فال يزبقن أحدكم 
 قبل قبلته، ولكن عن يساره أو حتت قدميه

 

Sesungguhnya salah seorang dari kalian 
apabila berdiri dalam salatnya, maka 
sesungguhnya ia sedang bermunajat 

dengan Rabbnya -atau Rabbnya berada di 
antara dia dan kiblat-. Maka janganlah 

salah seorang dari kalian meludah ke arah 
kiblat, tetapi hendaklah ia meludah ke 
sebelah kirinya atau di bawah kakinya 

 :احلديث .99
صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

رأى َُنْاَمة يف الِقبْلَة، فََشقَّ ذلك  -اهلل عليه وسلم
ه بِيَده، فقال:  إن »عليه حىت ُريِئ يف وْجِهه، فقام َفَحكَّ
َربَّه أحدكم إذا قام يف صالته فإنه ُينَايِج َربَّه، أو إن 

َقنَّ أحُدكم قِبَل قِبْلِته،  بينه وبني الِقبْلَة، فال يَْْبُ
ثم أخذ َطرف « ولكن عن يََساره أو حتت َقَدَميه

أو »رَِدائِه، َفبََصَق فيه ثم ردَّ َبْعَضُه ىلع بعض، فقال: 
 .«يفعل هكذا

** 

99. Hadis: 

Dari Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu-, Bahwasanya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melihat ada 

dahak di kiblat (dinding masjid). Hal ini sangat 

mengganggu beliau, hingga terlihat jelas di wajah 

beliau. Lalu beliau bangkit dan mengerik dahak 

tersebut dengan tangannya seraya bersabda, 

"Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila 

berdiri dalam salatnya, maka sesungguhnya ia sedang 

bermunajat dengan Rabbnya -atau Rabbnya berada di 

antara dia dan kiblat-. Maka janganlah salah seorang 

dari kalian meludah ke arah kiblat, tetapi hendaklah ia 

meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya." 

Kemudian beliau mengambil ujung sorbannya dan 

meludah padanya, lalu menggosok-gosokkan kaiannya 

seraya bersabda, "atau melakukan seperti ini." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رأى َُناَمة يف جدار  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
املسجد اذلي ييَل الِقبلة، فصعب عليه هذا الفعل 

ة يف وجهه  صىل اهلل عليه -حىت ُشوهد أثر املشقَّ
فأزال أثر  -صىل اهلل عليه وسلم-, فقام بِنَْفسه-وسلم

-انلُّخامة بيده الرشيفة تعليًما ألمته، وتواضعا لربِّه 
وحمبة َِليِته, ثم ذكر أن الَعبد إذا قام يف  -ل جالهلج

الصالة، فإنه يُنايج ربَّه بِذكره وداعئه، وتالوة آياته، 
فالالئق به يف هذا املقام أن خيشع يف صالته ويتذكر 
عظمة من يُناجيه وُيقبل عليه بَِقلبه, وأن يَبتعد عن 

، فال يَبصق إىل جهة -تعاىل-إساءة األدب مع اهلل 
إىل ما  -صىل اهلل عليه وسلم-بْلته، ثم أرشد انليب قِ 

ينبيغ فعله للمصيل يف مثل هذه احلال, وذلك بأن 
يبصق عن يَساره, أو حتت قدمه اليرُسى, أو بأن 
يبصق يف ثوبه وحنو ذلك, وحيك بعضه ىلع بعض 

 -تعاىل-إلزاتله. وىلع املصيل أن يستشعر مقابلته هلل 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melihat dahak 

kering di dinding masjid arah kiblat. Hal ini sangat 

mengganggu beliau hingga terlihat di wajah beliau. 

Maka beliau membersihkan sendiri dahak kering itu 

dengan tangan mulia beliau sebagai pelajaran bagi 

umatnya, bentuk tawaduk kepada Allah, dan rasa cinta 

kepada rumah Allah. Lalu beliau menjelaskan bahwa 

seseorang yang salat itu sedang bermunajat kepada 

Allah dengan zikir, doa, dan bacaan ayat-ayat Alquran. 

Maka dalam kondisi sakral seperti ini seyogyanya 

berlaku khusyuk dalam salatnya, menghadirkan 

keagungan Allah, menghadap dengan segenap 

hatinya, menjauhi sikap kurang beradab kepada Allah, 

serta tidak meludah ke arah kiblat. Kemudian beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunjukkan cara terbaik 

yang dilakukan saat dalam kondisi seperti ini; yaitu 

meludah ke sebelah kirinya, ke bawah kakinya, 

meludah di (ujung) pakaiannya atau lainnya, lalu 

menggosoknya dengan bagian kain yang lain untuk 

menghilangkannya. Orang yang salat hendaknya 

menghadirkan keagungan Allah dan menghadap-Nya 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  املصلنيالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء 

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني، بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َُنَاَمة : ما يدفعه اإلنسان من َصدره أو أنِْفه من بَلَغم أو حنوه •

ه : أزاهل •  .َحكَّ

ة -عزه وجله -يف صالته فإنه خياطب اهلل تعاىل, واهلل  ُينَايِج َربَّه : يعِّن أن املصيل إذا اكن •  .يرد عليه, وأصل الُمنَاجاة: املسارَّ

، وقبل إخراجه يسىم ِريًقا • َقنَّ : اَِلصق أو الَْبْق، إخراج ماء الَفمِّ  .يَْْبُ

 .الِقبلة : جدار املسجد اذلي من جهة الِقبلة •

 .وجهه فشق ذلك عليه : كره ذلك كرها شديدا حىت ريئ ذلك يف •

 .قِبَل : مقابل •

يف السماء فوق عرشه، فإنه أمامك؛ ألنه  -سبحانه وتعاىل-أمامك بينك وبني الِقبْلة، وإن اكن  -سبحانه وتعاىل-بينه وبني القبلة : أي: أن اهلل  •
ِميُع اِْلَِصرُي( )الشورى:  ٌء َوُهَو السَّ نه خمتلط بانلاس أو أنه يف املاكن اذلي فيه املصيل, (, وليس معىن ذلك أ11حميط بكل َشء و )لَيَْس َكِمثِْلِه ََشْ

قريب من املصيل, وقريب من ادلايع قرًبا يليق جبالهل, ليس كقرب املخلوق من املخلوق, وإنما هو قرب اخلالق  -تعاىل-تعاىل اهلل عن ذلك, فاهلل 
 .من املخلوق -جل وعال-

 .هب أثر الْباقثم رده بعضه ىلع بعض : أي: رد بعض الرداء ىلع بعض يلذ •

 :فوائد احلديث
 .إذا انتُِهكت حَمارم اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-َغضب انليب  .1

 .وجوب األمر باملعروف وانلَّيه عن الُمنْكر .2

سة لم يأذن باِلَصق يف ثوبه -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلُّخامة طاهرة؛ ألنه  .3 ها بيده، وكذلك قوهل: )أو يفعل هكذا( ولو اكنت جَنِ  .حكَّ

 .، واتصال العبد بربه-تعاىل-أن الصالة فرًضا أو نفاًل َموطن ُمنَاجاة هلل  .4

ُر من الَقذارة والوَساخة .5 اهة، َوُينَفِّ  .دعوة اإلسالم إىل انلَّظافة والطهارة والزنَّ

 .احلثُّ ىلع احرتام املساجد وتنظيفها من األقذار وعدم اِلصق فيها إال يف ثوب أو منديل وحنوه .6

ته يف حال احتاج املصيل إىل اَِلْصق   -صىل اهلل عليه وسلم-اُِلصاق إىل جهة ايلمني؛ يؤخذ هذا من مفهوم احلديث، فانليب انلَّيه عن  .7 مَّ
ُ
أرشد أ

 ."فليكن عن يساره حتت قدمه، ويؤيده رواية: ) فإنَّ عن يمينه ملاًك (، والبن أيب شيبة "فإنَّ عن يمينه اكتب احلسنات

ه وتعاىل يف السماء فوق وإقباهل عليه وإن اكن سبحان
عرشه، فإنه أمام املصيل؛ ألنه حميط بكل َشء و 
ِميُع اِْلَِصرُي( )الشورى:  ٌء وَُهَو السَّ )لَيَْس َكِمثِْلِه ََشْ

(, وليس معىن ذلك أنه خمتلط بانلاس أو أنه يف 11
املاكن اذلي فيه املصيل, تعاىل اهلل عن ذلك, فاهلل 

ن ادلايع قرًبا يليق تعاىل قريب من املصيل, وقريب م
جبالهل, ليس كقرب املخلوق من املخلوق, وإنما هو 
قرب اخلالق جل وعال من املخلوق، ومثال ذلك يف 
خلقه وهلل املثل األىلع، الشمس يه فوقك ومع ذلك 

 .تكون أمامك يف حال الرشوق والغروب

dengan sepenuh hatinya. Meskipun Allah berada di 

langit di atas Arasy, namun sesungguhnya Dia di 

depannya, karena Dia meliputi segala sesuatu yang 

ada dan "Tiada sesuatu pun yang menyamai-Nya. Dan 

Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syūra: 

11). Keyakinan ini tidak berarti bahwa Allah bercampur 

dengan fisik orang yang salat atau berada di tempat 

orang yang salat. Mahasuci Allah dari itu semua. Allah 

sangat dekat dengan orang yang salat dan sangat 

dekat dengan orang yang berdoa dengan kedekatan 

yang patut bagi keagungan-Nya, tidak sama dengan 

kedekatan makhluk dengan makhluk, tetapi dekatnya 

sang Khalik dengan makhluk-Nya. Contoh sederhanya 

terkait makhluk-Nya - dan bagi Allah contoh terbaik- 

adalah matahari. Matahari selalu di atasmu, namun ia 

bisa berada di depanmu saat terbit dan terbenam. 
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مال للُمستقَذراتأن َجهة ايلَمني أرشف  .8 مال، فيجعل ايلمني للُمستَطابات، والشِّ  .من ِجهة الشِّ

مال .9  .أن الَملَك الُمقيم يف َجهة ايلَمني، أرشف من الَملَك املقيم يف جهة الشِّ

ارع إذا َذَكر املمنوع فتح باب اجلائز؛ لقوهل بعد املنع: )ولكن عن ِشماهل أو حتت قَدمه( .10  .أن من ِحكمة الشَّ

 .: )أو يقول هكذا، وبصق يف ثوبه وَحكَّ بعضه ببعض(-صىل اهلل عليه وسلم-احلديث اتلعليم بالفعل؛ لقول انليب يف  .11

 .جواز احلَركة اليَسرية للحاجة؛ لقوهل: )ولكن عن شماهل أو حتت قدمه أو يفعل به هكذا..( .12

 .لكن إذا اكن مما يُنكره أهل اِلدل فال يَبصق أمام انلاس أن اإلنسان ال حرج عليه أن يَبصق أمام انلاس، وال سيما إذا اكن للتعليم، .13

ئلال تبَق صورتها يف اثلوب فإذا رآها انلاس تأذوا منه  -ألنه َحكَّ بعضها ببعض-أن من املروءة أالَّ يَرى يف ثوبك َشء يستقذره انلاس  .14
 .وكرهوه

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، 1422قيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح اِلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل اِلخاري، حت
 حممد: تأيلف الفقهاء، لغة معجم. بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة 1988 - ـه 1408 اثلانية،: الطبعة واتلوزيع، والنرش للطباعة انلفائس دار: انلارش قنييب، صادق حامد - قلعيج رواس
ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن 1422املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

حلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد صالح الصنعاين، انلارش: دار ا
ه.   توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد  1404 -املباركفوري، انلارش: إدارة اِلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبعة: اثلاثلة 

مة الطبعة: اخلاِمَسة، الرمحن بن صالح ا م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،  2003 - ـه 1423لبسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكره
الح م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن ص 2006 _ ـه 1427تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م إَساء بنت عرفة. رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد ب
ُ
ن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

انلارش: دار ابن ه.     منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، 1426العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 .م1997 -ه 1418ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:  1431 ـهـ  1427اجلوزي، الطبعة األوىل ، 

   (10880) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عقيدة << اإِليَماُن بِايلَْوِم اآلِخِر << َعَذاُب الَقرْبِ َونَِعيُمهُ  اتلصنيف:

 متفق عليه. احلديث:راوي 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الَغَداة والَعيِش : وقت الصباح واملساء •

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعيش، إن اكن من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة، 

 وإن اكن من أهل انلار فمن أهل انلار
 

Sesungguhnya jika salah seorang dari 
kalian meninggal dunia, akan 

diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya 
(di akhirat nanti) pada pagi dan petang 
hari. Jika ia termasuk penghuni surga, 
maka ia akan menghuni surga, dan jika 

termasuk penghuni neraka, maka ia akan 
menghuni neraka. Dan dikatakan 

kepadanya: “Inilah tempat tinggalmu 
hingga Allah membangkitkanmu di hari 

kiamat. 

 :احلديث .100
: أن رسول -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

إنَّ أحَدكم إذا »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
مات ُعرِض عليه مقعُده بالَغَداة والَعيِش، إن اكن من 
أهل اجلنة فِمن أهل اجلنة، وإن اكن من أهل انلار فِمن 

مقعُدك حىت يبعثك اهلل يوم أهل انلار، فيُقال: هذا 
 «.القيامة

** 

100. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: 

“Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian 

meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempat 

tinggalnya (di akhirat nanti) pada pagi dan petang hari. 

Jika termasuk penghuni surga, maka ia akan menghuni 

surga, dan jika termasuk penghuni neraka, maka ia 

akan menghuni neraka. Dan dikatakan kepadanya: 

“Inilah tempat tinggalmu hingga Allah 

membangkitkanmu di hari kiamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا مات اإلنسان ُعرض عليه ماكنه ومقعده من 
اجلنة أو انلار لك صباح ومساء، فإن اكن امليت من 
أهل اجلنة فمقعده من مقاعد أهل اجلنة يُعرض 

انلار فمقعده من عليه، وإن اكن امليت من أهل 
مقاعد أهل انلار يُعرض عليه، ويف هذا العرض 
تبشري للمؤمن وَتويف للاكفر حيث يقال هل: هذا 

 .مقعدك ال تصل إيله حىت يبعثك اهلل

** 

Jika seseorang meninggal dunia, maka akan 

diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya, apakah itu 

surga atau neraka di setiap pagi dan petang hari. Jika 

orang yang meninggal tersebut termasuk dari 

penduduk surga, maka tempat tinggalnya adalah 

tempat para penduduk surga yang diperlihatkan 

kepadanya, dan jika ia termasuk dari penduduk neraka, 

maka yang diperlihatkan adalah tempat para penduduk 

neraka yang diperlihatkan kepadanya. Hal ini adalah 

kabar gembira bagi orang yang beriman dan kabar 

buruk bagi orang kafir, dimana dikatakan kepadanya, 

“Inilah tempat tinggalmu, kamu tidak akan sampai ke 

tempat tersebut hingga Allah membangkitkanmu di hari 

kiamat." 
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 :فوائد احلديث
 .أن اجلنة وانلار خملوقتان .1

 .أن عذاب القرب ونعيمه حق .2

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
ادلين  بدر احلنىف موىس بن أمحد بن ملحمود اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 األمري الكحالين احلسِّن، حممد بن صالح بن إسماعيل بن ملحمد الصغري، اجلامع رشح اتلنوير. بريوت –العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
د. د: املحقق الصنعاين، د إسحاق حممَّ . اإلفصاح عن معاين م 2011 - ـه 1432 األوىل،: الطبعة الرياض، السالم، دار مكتبة: انلارش إبراهيم، حممَّ

 .ه1417الصحاح، يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النرش: 
   (11210) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحابَِة <<  اتلصنيف: َحابَةِ عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصه ْهِل الُسنَهِة يِف الَصه
َ
  َعِقيَدُة أ

 رواه الرتمذي وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِّن : حُيزنِّن •  .يُِهمُّ

 .سلسبيل : عني يف اجلنة •

 .وصل : تصدق •

أمركن ملما يهمِن بعدي، ولن يصَب عليكن  إن
  إال الصابرون

Sesungguhnya urusan kalian (Ummahatul 
Mukminin) termasuk yang membuatku 

sedih sepeninggalku, dan tidak akan 
bersabar menyantuni kalian selain orang-

orang yang sabar. 

 :احلديث .101
صىل اهلل -رسول اهلل  أن -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
ا يُِهمُِّّن بعدي، »اكن يقول:  -عليه وسلم إنَّ أمركنَّ لِممَّ

قال: ثم تقول «. ولن يصرب عليكن إال الصابرون
اعئشة، فسَق اهلل أباك من َسلَْسبيل اجلنة، تريد عبد 

صىل -الرمحن بن عوف، وقد اكن وََصل أزواج انليب 
 بعني ألفا.بمال، يقال: بيعت بأر -اهلل عليه وسلم

** 

101. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah bersabda, 

"Sesungguhnya urusan kalian (Ummahatul Mukminin) 

termasuk yang membuatku sedih sepeninggalku, dan 

tidak akan bersabar menyantuni kalian selain orang-

orang yang sabar." Ia (perawi) berkata, kemudian 

Aisyah mengucapkan, "Semoga Allah memberi minum 

ayahmu dari Salsabil surga." Maksudnya adalah 

Abdurrahman bin 'Auf. Ia telah menyantuni istri-istri 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan harta (berupa 

kebun) yang dikatakan, dijual serharga 40 ribu. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

 -رمحه اهلل-حييك أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف 
قالت: إن  -ريض اهلل عنها-أن أم املؤمنني اعئشة 

خاطب أزواجه  -عليه وسلمصىل اهلل -رسول اهلل 
قائال: إنه يلحزنِّن شأنكن ومعيشتكن بعد وفايت، 
حيث لم أترك لكن مرياثا، وإنه لن يصرب ىلع حتمل 
اإلنفاق عليكن إال الصابرون. ثم قالت اعئشة أليب 
سلمة: سَق اهلل أباك عبد الرمحن بن عوف من عني 
اجلنة اليت تسىم سلسبيال، وقد اكن عبد الرمحن بن 

صىل اهلل عليه -قد تصدق ىلع أزواج انليب  عوف
 .حبديقة بيعت بأربعني ألف دينار -وسلم

** 

Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf -raḥimahullāh- 

menceritakan bahwa Ummul Mukminin, Aisyah -

raḍiyallāhu 'anhā- berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- berbicara pada istri-istri beliau 

dengan mengatakan, "Sungguh, benar-benar 

membuatku sedih kondisi dan kehidupan kalian 

sepeninggalku nanti, mengingat aku tidak 

meninggalkan warisan untuk kalian. Dan sungguh tidak 

akan bersabar menanggung nafkah untuk kalian selain 

orang-orang yang sabar." Kemudian Aisyah berkata 

kepada Abu Salamah, "Semoga Allah memberi 

ayahmu, Abdurrahman bin 'Auf, minuman dari mata air 

surga yang disebut Salsabil." Karena, Abdurrahman 

bin 'Auf telah menyedekahkan sebuah kebun pada istri-

istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, yang dijual 

seharga 40 ribu dinar. 
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 :فوائد احلديث
 .ىلع أزواجه ورأفته بهن حىت بعد وفاته -صىل اهلل عليه وسلم-شفقة انليب  .1

 .فضيلة لعبد الرمحن بن عوف، وأنه من األسخياء الصابرين .2

 .إثبات اجلنة، والعني اليت فيها اليت تسىم سلسبيال .3

 .االعتناء باألقارب بعد املوت من الوفاء حبق الشخص بعد وفاته .4

 املراجع:املصادر و

حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد اِلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، 
م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب 1975ه، 1395مصطىف اِلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

م. سلسلة األحاديث 2001ه، 1421رشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىلاألرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إ
ه. حتفة 1422 الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، حممد نارص ادلين األِلاين، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة األوىل ملكتبة املعارف،

مذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريوت. مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، األحوذي برشح جامع الرت
 .م2002ه، 1422دار الفكر، بريوت، ِلنان، الطبعة: األوىل 

   (11196) الرقم املوحد:
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 :Makna global :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُء << ما جاء يف منكري القدر. اتلصنيف:   عقيدة << الَوالَُء َوالرَبَ

 «الَقَدر»وابن وهب يف رواه أبو داود ، والرتمذي  وأمحد يف مسنده  راوي احلديث:

إن أول ما خلق اهلل القلم، فقال َل: اكتب. 
فقال: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير ُك 

 يشء حَّت تقوم الساعة
 

"Sesungguhnya yang pertama kali 
diciptakan Allah adalah pena. Dia 

berfirman kepadanya, "Tulislah!" Pena 
bertanya, "Wahai Tuhanku, apa yang harus 

aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah 
ketentuan segala sesuatu sampai kiamat 

tiba". 

 :احلديث .102
،  -ريض اهلل عنه-عن عبادة بن الصامت  قال: يا بَُِّنَّ

إنك لن جتد طعم اإليمان حىت تعلم أن ما أصابك لم 
يكن يلخطئك، وما أخطأك لم يكن يلصيبك، 

إن »سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: 
أول ما خلق اهلل القلم، فقال هل: اكتب. فقال: رب، 
وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير لك َشء حىت تقوم 

يا بِّن سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه «. الساعة
ويف «. من مات ىلع غري هذا فليس مِّن»وسلم يقول: 

اهلل تعاىل القلم، فقال إن أول ما خلق »رواية ألمحد: 
هل: اكتب، فجرى يف تلك الساعة بما هو اكئن إىل يوم 

ويف رواية البن وهب قال رسول اهلل صىل «.  القيامة
فمن لم يؤمن بالقدر خريه ورشه »اهلل عليه وسلم: 
 «.أحرقه اهلل بانلار

** 

102. Hadis: 

Dari Ubadah bin Ash-Shamit -raḍiyallāhu 'anhu- 

berkata, "Wahai putraku, kau tidak akan pernah 

merasakan manisnya iman sampai kau mengetahui 

bahwa musibah yang menimpamu belum tentu 

disebabkan oleh kesalahanmu, dan apa yang luput 

darimu belum tentu dapat mencelakaimu. Aku pernah 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali 

diciptakan Allah adalah pena. Dia berfirman 

kepadanya, "Tulislah!" Pena bertanya, "Wahai 

Tuhanku, apa yang harus aku tulis?" Allah berfirman, 

"Tulislah ketentuan segala sesuatu sampai kiamat 

tiba." Wahai putraku, aku pernah mendengar 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan tidak 

beriman kepada takdir, maka ia bukan dari 

golonganku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اِمت ريض اهلل عنه يُويص ابنه الويلد  أن ُعبَادة بن الصَّ
تَُّب ىلع  باإليمان بالقدر خريه ورشه، ويبنيِّ هل ما يرََتَ
اإليمان به من اثلمرات الطيبة وانلتائج احلسنة يف 
ادلنيا واآلخرة، وما يرتتب ىلع إنكار القدر من 

واآلخرة، ويستدل ىلع ما الرشور واملحاذير يف ادلنيا 
يقول بسنة الرسول صىل اهلل عليه وسلم اليت تُثِْبُت 
ر املقادير وأَمر القلم بكتابتها قبل وجود  أن اهلل قدَّ
هذه املخلوقات، فال يقع يف الكون َشء إىل قيام 

 الساعة إال بقضاء وقََدر

** 

Bahwasannya Ubadah bin Ash-Shamit -raḍiyallāhu 

'anhu- berwasiat kepada putranya, Al-Walid agar 

beriman kepada takdir baik dan buruk. Ia menjelaskan 

kepada putranya bahwa iman kepada takdir 

mendatangkan beragam buah yang baik dan hasil yang 

bagus di dunia dan akhirat. Dan mengingkari takdir 

dapat menimbulkan berbagai keburukan dan bahaya di 

dunia dan akhirat. Ia menyampaikan dalil mengenai 

apa yang diucapkannya itu dengan sunnah Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang menetapkan bahwa 

Allah telah menentukan berbagai ketentuan dan 

memerintahkan pena untuk menuliskannya sebelum 

adanya berbagai makhluk ini. Tidak ada sesuatu pun 

yang terjadi di alam semesta sampai hari kiamat 

kecuali dengan ketetapan dan takdir. 
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 عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 لن جتد طعم اإليمان : أي: لن جتد حالوة اإليمان، واإليمان هل حالوة وطعم من ذاقه تََسىلَّ به عن ادلنيا وما عليها. •
ر عليك فلن يصيبكما أصابك لم يكن يلخطئك ... إلخ : أي:  • ر عليك من اخلري والرش فلن يتجاوزك، وما لم ُيَقدَّ  .أن ما قُدِّ

 .إن أول ما خلق اهلل القلم : أي: هو أول َشء خلقه اهلل قبل خلق السماوات واألرض، وليس هو أول املخلوقات مطلقا •

اهلل فليس من مجاعة املسلمني؛ ألن اإليمان بالقدر أحد من مات ىلع غري هذا فليس مِّن : أي: من مات غري مؤمن بالقدر خريه ورشه من  •
 .أراكن اإليمان، والكفر به كفر بها جمتمعة

 .الساعة : يه القيامة •

ره اهلل وقضاه يف خلقه •  .من لم يؤمن بالقدر : أي: بما قدَّ

 .ء وكذب بكتبه ورسلهأحرقه اهلل بانلار : لكفره وبدعته؛ ألنه جحد قدرة اهلل اتلامة ومشيئته انلافذة وخلقه للك َش •

 :فوائد احلديث
 وجوب اإليمان بالقدر .1

 الوعيد الشديد املرتتب ىلع إنكار القدر .2

 .إثبات القلم وكتابة املقادير املاضية واملستقبلة به إىل قيام الساعة .3

 مرشوعية نصح اآلباء لألبناء وتعليمهم .4

 إثبات صفة القول هلل تعاىل ىلع الوجه الالئق به سبحانه .5

 أنكر القدر خريه ورشهكفر من  .6

 األعمال خبواتيمها .7

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  حممد بن  -بريوت سنن الرتمذي  -سليمان بن األشعث السِّ
 -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب -وإبراهيم عطوة عوض  عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد اِلايق

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد  -م مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  1975 - ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية، 
دارسة  -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -ديد يف رشح كتاب اتلوحيداجل -م  2001 - ـه 1421املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

امللخص يف رشح كتاب  -م. 2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية -وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد
حممد بن  -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -م. 2001 -ه1422الطبعة: األوىل  -رياضدار العاصمة ال -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -اتلوحيد

القدر وما ورد يف ذلك من اآلثار: عبد اهلل بن  -ه. 1424الطبعة: اثلانية, حمرم  -دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية -صالح بن حممد العثيمني
 ه 1406مكة املكرمة الطبعة: األوىل،  -دار السلطان -الرمحن العثيم املحقق: د. عبد العزيز عبد -وهب املرصي 

   (5979) الرقم املوحد:
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إن شئت صَبت ولك اجلنة، وإن شئت دعوت 
  أن يعافيك -تعاىل-اهلل 

Jika engkau mau bersabar maka engkau 
mendapat Surga, dan jika engkau mau, aku 

pun akan berdoa kepada Allah agar 
menyembuhkanmu. 

 :احلديث .103
أنه قال  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

هِل اجلَنَّة؟ 
َ
ريَك امرأًة ِمن أ

ُ
لعطاء بن أيب رباح: أاَل أ

تَت قال عطاء: َفُقلت: بىََل، قال: 
َ
وداء أ هذه املرأة السَّ

رَصع، وإِينِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-انلَّيب 
ُ
فقالت: ِإينِّ أ

ف، َفادُع اهلل تعاىل يِل، قال:  تََكشَّ
َ
إِن ِشئِت َصرَبِت »أ

« ولَِك اجلَنَُّة، َوِإن ِشئِْت َدَعوُت اهلل تعاىل أْن ُيَعاِفيك
ف َفادعُ  تََكشَّ

َ
، فقالت: ِإينِّ أ صرِبُ

َ
ن اَل  فقالت: أ

َ
اهلل أ

ف، َفَداَع لََها. تََكشَّ
َ
 أ

** 

103. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- 

bahwasannya dia berkata kepada Aṭā' bin Abi Rabāh, 

"Maukah engkau, kutunjukkan seorang wanita yang 

termasuk ahli Surga?" Aku menjawab, "Iya." Ia berkata, 

"Wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah datang 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 

mengadu, "Sesungguhnya saya mempunyai penyakit 

ayan dan aurat saya terbuka karenanya. Oleh karena 

itu, mohonkanlah kepada Allah agar aku diberi 

kesembuhan." Beliau bersabda, "Jika engkau mau 

bersabar maka engkau mendapat Surga, dan jika 

engkau mau, aku pun akan berdoa kepada Allah agar 

menyembuhkanmu. Wanita itu menjawab, "Aku akan 

bersabar." Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, 

auratku terbuka karenanya, maka mohonkanlah 

kepada Allah agar auratku tidak terbuka." Maka 

Rasulullah pun berdoa untuknya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال  -ريض اهلل عنهما-جاء يف احلديث أن ابن عباس 
أريك امرأة من أهل تللميذه عطاء بن أيب رباح: "أال 

اجلنة؟ قلت: بىل! قال: هذه املرأة السوداء". امرأة 
سوداء ال يؤبه هلا وال يعرفها أكرث انلاس، اكنت 

صىل اهلل عليه -ترُصع وتَنكشف، فأخربت انليب 
وسأتله أن يدعو اهلل هلا بالشفاء من الرصع،  -وسلم

: "إن شئت دعوت -صىل اهلل عليه وسلم-فقال هلا 
وإن شئت صربت ولك اجلنة"، فقالت: أصرب،  اهلل لك،

َّم وتتأذى من الرصع، لكنها صربت من  وإن اكنت تتأل
أجل أن تفوز باجلنة، ولكنها قالت: يا رسول اهلل إين 
أتكشف، فأدع اهلل أن ال أتكشف، فداع اهلل أن 

ف  .ال تتكشف، فصارت ترُصع وال تتكشَّ

** 

Dalam hadis tersebut dikemukakan bahwa Ibnu Abbas 

-raḍiyallāhu 'anhu- berkata kepada muridnya, Aṭā' bin 

Abi Rabāh, "Maukah engkau, kutunjukkan seorang 

wanita yang termasuk ahli Surga?" Aku menjawab, 

"Iya." Ia berkata, "Wanita yang berkulit hitam ini." 

Seorang wanita yang diremehkan dan tidak dikenal 

banyak orang. Dia menderita penyakit ayan dan 

auratnya sering terbuka. Lantas dia memberitahu Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan meminta kepada 

beliau agar mendoakannya supaya Allah 

menyembuhkannya dari penyakit ayan. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda kepadanya, "Jika engkau 

mau, aku akan berdoa kepada Allah agar 

menyembuhankanmu, dan jika engkau mau bersabar 

maka engkau mendapatkan Surga." Wanita itu 

menjawab, "Aku akan bersabar." Meskipun dia akan 

menderita dan merasakan sakit dari penyakit ayan. 

Akan tetapi dia bersabar demi meraih Surga. Hanya 

saja dia berkata, "Wahai Rasulullah, auratku terbuka 

karenanya, maka mohonkanlah kepada Allah agar 

auratku tidak terbuka." Maka Rasulullah berdoa 

kepada Allah agar auratnya tidak terbuka. Dengan 
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 والقدرالعقيدة < اإليمان بالقضاء  اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه األَسة < أحاكم النساء

  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
األخالط الرديئة، فيحدث تشنجات وتصلب يف اجلسم، وقد يقذف املرصوع حينها بالزبد، الرصع : الرصع نواعن: رصع اخللط: يكون سببه  •

 .رصع اجلن: وهو تلبس اجلِّن باإلنسان، واملراد بالرصع يف احلديث رصع اجلن

ف : يظهر بعض بدين من الرصع، واملراد: أنها خشيت أن تظهر عورتها ويه ال تشعر •  .أتكشَّ

 :فوائد احلديث
 .ء يف ادلنيا يورث اجلنةالصرب ىلع اِلال .1

 .عالج األمراض بادلاعء واالتلجاء الصادق إىل اهلل نافع مع تعايط ادلواء .2

 .األخذ بالعزيمة أفضل من األخذ بالرخصة ملن وجد من نفسه قدرة ىلع حتملها، واكن هل فيها مزيد من األجر .3

 .جواز ترك اتلداوي .4

ة حياء الصحابيات  .5  .رأة اكنت أكرث ما َتشاه أن ينكشف َشٌء من جسمها، فهذه امل-ريض اهلل عنهن-ِشدَّ

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، ، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

ه. صحيح اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428بريوت، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء 1422حممد فؤاد عبد اِلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: 1ط

 .الرتاث العريب، بريوت
   (3160) الرقم املوحد:

demikian, wanita itu tetap menderita penyakit ayan 

tetapi auratnya tidak terbuka. 
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إن صاحبكم حنظلة تغسله املالئكة، فسلوا 
  صاحبته

Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda pada saat orang-orang 
melarikan diri dari sisi Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hingga 

sebagian mereka sampai di perkampungan 
di gunung arah Madinah. Selanjutnya 

mereka kembali lagi kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, sedangkan 

pada saat itu Ḥanẓalah bin Abi 'Āmir sedang 
berduel dengan Abu Sufyan bin Ḥarb. Saat 

Ḥanẓalah berhasil mengunggulinya, 
ternyata Syaddād bin al-Aswad melihatnya, 

ia pun segera menebaskan pedangnya 
kepada Ḥanẓalah hingga tewas padahal saat 
itu ia hampir saja membunuh Abu Sufyan. 

Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bersabda, "Sesungguhnya sahabat 

kalian, Ḥanẓalah dimandikan oleh para 
malaikat. Maka tanyalah istrinya (tentang 
sebabnya)." Istrinya berkata, "Dia keluar 

dalam keadaan junub saat mendengar 
seruan jihad." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- lalu bersabda, "Karena itulah 
dia dimandikan oleh para malaikat." (HR. 

Ibnu Hibban). 

 :احلديث .104
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن الزبري 

يقول: وقد  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعُت رسول اهلل 
صىل اهلل عليه -اكن انلاُس انهزموا عن رسول اهلل 

ْعراض ىلع  -وسلم
َ
حىت انتىه بعُضهم إىل ُدون األ

صىل -جبٍل بناحيِة املدينة، ثم رجعوا إىل رسول اهلل 
ن َحنَْظلة بن أيب اعمر اتْلَََق وقد اك -اهلل عليه وسلم

ا اْستَْعاله َحنَْظلة رآه  هو وأبو سفيان بن حْرب، فلمَّ
اد بالسيْف حىت قتله،  اد بن األْسود، فَعاَله َشدَّ َشدَّ

صىل اهلل -وقد اكد َيْقتل أبا سفيان، فقال رسول اهلل 
لُه »: -عليه وسلم إنَّ صاحَبكم َحنَْظلُة ُتَغسِّ

، فقالت: خرج وهو ُجنٌُب «صاحبتَه املالئكُة، فَسلُوا
صىل اهلل عليه -ملا سِمع اهلائَِعة، فقال رسول اهلل 

لَتْه املالئكةُ »: -وسلم  «.فذاك قد َغسَّ

** 

104. Hadis: 

Dari Abdullah bin Zubair -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda pada saat orang-orang melarikan diri 

dari sisi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hingga 

sebagian mereka sampai di perkampungan di gunung 

arah Madinah. Selanjutnya mereka kembali lagi 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

sedangkan pada saat itu Ḥanẓalah bin Abi 'Āmir 

sedang berduel dengan Abu Sufyan bin Ḥarb. Saat 

Ḥanẓalah berhasil mengunggulinya, ternyata Syaddād 

bin al-Aswad melihatnya, ia pun segera menebaskan 

pedangnya kepada Ḥanẓalah hingga tewas padahal 

saat itu ia hampir saja membunuh Abu Sufyan. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya sahabat kalian, Ḥanẓalah dimandikan 

oleh para malaikat. Maka tanyalah istrinya (tentang 

sebabnya)." Istrinya berkata, "Dia keluar dalam 

keadaan junub saat mendengar seruan jihad." 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu bersabda, 

"Karena itulah dia dimandikan oleh para malaikat". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 
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 العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:
  العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم

 .واحلاكم واِليهيقرواه ابن حبان  راوي احلديث:

بري  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن الزُّ
 .صحيح ابن حبان مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْعراض : أعراض املدينة: قراها اليت يف أوديتها ىلع مشارف جبل •

َ
 .األ

 .صاحبته : زوجته •

 .اهلائَِعة : الصوت الشديد، واملراد املنادي للجهاد •

 :فوائد احلديث
 .-ريض اهلل عنه-اإليمان باملالئكة وأنها قامت بتغسيل حنظلة  .1

 .-ريض اهلل عنه-فيه منقبة عظيمة حلنظلة  .2

 املراجع:املصادر و

 سلسلة-. م1990 – ه1411 األوىل،: الطبعة ِلنان، بريوت، –املستدرك ىلع الصحيحني، حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، نرش: دار الكتب العلمية -
الطبعة: األوىل،  الرياض، واتلوزيع، للنرش املعارف مكتبة: انلارش األِلاين، ادلين نارص حممد تأيلف وفوائدها، فقهها من وَشء الصحيحة األحاديث

 اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ البُسيت، ترتيب: األمري عالء ادلين يلع-ملكتبة املعارف. 
تاج -م.  1988 - ـه 1408بن بلبان الفاريس، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، 

ملا اكن يوم أحد اكنت الغلبة للمسلمني، ثم إن الرماة 
فحدثت  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر الرسول  عصوا

صىل اهلل -اهلزيمة، وفر بعض انلاس عن رسول اهلل 
حىت وصل بعُضهم إىل بعض القرى ىلع  -عليه وسلم

مشارف جبل بناحية املدينة، ثم رجعوا إىل رسول اهلل 
مرة أخرى. وقد اكن َحنَْظلة  -صىل اهلل عليه وسلم-

ة هو وأبو سفيان بن بن أيب اعمر قد اتلَق يف املعرك
حرب زعيم املرشكني، فلما تمكن حنظلة منه واكد 
اد بن األسود،  يقتله رآه رجل من املرشكني وهو َشدَّ
فرضب حنظلَة بالسيف فقتله، فلما انتهت املعركة 

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أخربهم رسول اهلل 
املالئكة تغسل حنظلة، وأمرهم أن يسألوا زوجته 

ها فأخربتهم أنه ملا سمع انلداء عن شأنه، فسألو
صىل -للجهاد خرج وهو ُجنٌُب، فأخربهم رسول اهلل 

لَتْه ألجل كونه  -اهلل عليه وسلم أن املالئكة َغسَّ
 .استشهد وهو ُجُنٌب 

** 

Dalam perang Uhud, pada awalnya kaum muslimin 

mendapatkan kemenangan. Kemudian ketika para 

pemanah melanggar perintah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, maka terjadilah suatu kekalahan dan 

sebagian kaum muslimin kabur meninggalkan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sehingga 

sebagian mereka sampai ke kampung-kampung di 

dekat sebuah gunung di arah Madinah. Selanjutnya 

mereka kembali lagi kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, sedangkan saat itu Ḥanẓalah bin Abi 

'Āmir sedang berduel dengan Abu Sufyan bin Ḥarb, 

panglima perang kaum musyrikin dalam pertempuran. 

Ketika Ḥanẓalah sudah mengalahkannya dan hampir 

membunuhnya, tiba-tiba seorang lelaki musyrik, yaitu 

Syaddād bin al-Aswad melihatnya lalu menebas 

Ḥanẓalah dengan pedangnya hingga menewaskannya. 

Ketika perang usai, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberitahu para sahabat bahwa para 

malaikat memandikan jenazah Ḥanẓalah, dan beliau 

menyuruh mereka untuk bertanya kepada istri 

Ḥanẓalah mengenai keadaannya. Mereka pun 

bertanya kepada istrinya. Ia lalu memberitahu mereka 

bahwa ketika Ḥanẓalah mendengar seruan jihad, ia 

pun keluar dalam keadaan junub. Dengan demikian 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahu 

mereka bahwa para malaikat telah memandikannya 

karena dia mati syahid dalam keadaan junub. 
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فريق عمل،  معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة-العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، نرش: دار اهلداية. 
 .م 2008 - ـه 1429انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

   (10549) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بالقضاء والقدر اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إن عظم اجلزاء مع عظم اِلالء : أي لكما عظم بالؤه عظم ثوابه •

 .ابتالهم : أي اخترب إيمانهم باملصائب •

 .فمن ريض : أي ريض بقضاء اهلل وقدره •

 .-تعاىل-فله الرضا : أي هل الرضا من اهلل  •

 .سخط : السخط من اليشء الكراهية هل وعدم الرضا به •

 .-تعاىل-فله السخط : أي فله السخط من اهلل  •

-إن عظم اجلزاء مع عظم ابلالء، وإن اهلل 
إذا أحب قوما ابتالهم؛ فمن ريض فله  -تعاىل

 الرىض، ومن سخط فله السخط
 

Sesungguhnya besarnya pahala tergantung 
pada besarnya ujian dan jika Allah 

mencintai suatu kaum, Dia pasti menguji 
mereka. Siapa yang ridha maka baginya 
keridhaan (Allah) dan siapa yang murka 

maka baginya kemurkaan (Allah). 

 :احلديث .105
صىل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

أنه قال: "إن ِعَظَم اجلزاِء مع ِعَظِم  -اهلل عليه وسلم
إذا أحب قوما ابتالهم، فمن  -تعاىل-اِلالِء، وإن اهلل 

ْخُط".  ريَِضَ فله الرِضا، ومن َسِخَط فله السُّ

** 

105. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda, 

“Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada 

besarnya ujian dan jika Allah mencintai suatu kaum, 

Dia pasti menguji mereka. Siapa yang ridha maka 

baginya keridhaan (Allah) dan siapa yang murka maka 

baginya kemurkaan (Allah)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-خيربنا انليب 
أن املؤمن قد حيل به َشء من املصائب يف نفسه أو 

املصائب ماهل أو غري ذلك، وأن اهلل سيثيبه ىلع تلك 
إذا هو صرب، وأنه لكما عظمت املصيبة وعظم خطرها 

 -صىل اهلل عليه وسلم-عظم ثوابها من اهلل، ثم يبني 
بأن املصائب من عالمات حب اهلل للمؤمن، وأن 
قضاء اهلل وقدره نافذان ال حمالة، ولكن من صرب 
وريض، فإن اهلل سيثيبه ىلع ذلك برضاه عنه وكىف به 

وكره قضاء اهلل وقدره، فإن اهلل ثوابا، وأن من سخط 
 .يسخط عليه وكىف به عقوبة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

kepada kita dalam hadis ini bahwa seorang mukmin 

bisa ditimpa musibah, baik pada diri, harta atau hal 

yang lainnya. Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- akan 

mengganjar musibah yang menimpanya jika dia sabar. 

Semakin besar musibah dan imbasnya, semakin besar 

pula pahala dari Allah. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjelaskan bahwa musibah adalah tanda 

kecintaan Allah kepada mukmin dan bahwa Qaḍa dan 

Qadar Allah pasti terjadi. Namun orang yang sabar dan 

ridha, maka Allah akan mengganjarnya atas keridhaan 

itu dengan keridhaan-Nya atas orang itu dan cukuplah 

itu sebagai pahala/ganjaran. Siapa yang kecewa, benci 

pada Qaḍa dan Qadar Allah, maka Allah murka 

kepadanya dan cukuplah itu sebagai hukuman. 
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 :فوائد احلديث
 .أن املصائب مكفرات لذلنوب ما لم يرتتب عليها ترك واجب كرتك الصرب أو فعل حمرم كشق اجليوب أو لطم اخلدود .1

 .إثبات صفة املحبة هلل ىلع وجه يليق جبالهل .2

 .أن اِلالء للمؤمن من عالمات اإليمان .3

 .إثبات صفة الرضا والسخط هلل ىلع وجه يليق جبالهل .4

 .استحباب الرضا بقضاء اهلل وقدره .5

 .حتريم السخط من قضاء اهلل وقدره .6

 .احلث ىلع الصرب ىلع املصائب .7

 .اإلنسان قد يكره اليشء وهو خرٌي هل .8

 .إثبات احلكمة هلل سبحانه يف أفعاهل .9

 .جنس العملاجلزاء من  .10

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، ملحمد 1435كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب، ت: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة, 
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار ه. 1424بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

ه. 1395م. جامع الرتمذي، ت: أمحد شاكر, رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب, الطبعة: اثلانية، 2001 - ـه1422العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل 
 .صحيح اجلامع الصغري , لألِلاين , املكتب اإلساليم

   (3339) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عقيدة << اإِليَماُن بِالُكتُِب << َحِقيَقُة اإِليَماِن بِالُكتُِب  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -اهلل عنهاريض -اعئشة  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الَغداة : أول انلهار •

 .تَِفيض : تسيل بكرثة •

 .َجبْهته : مقدمة الرأس •

 :فوائد احلديث
 .من الشدة أثناء نزول الويح؛ حىت اكن جبينه يسيل من العرق يف ايلوم اِلارد -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن حيصل للنيب  .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-احلديث بيان أحد الصفات اليت اكن يزنل بها الويح ىلع انليب يف هذا  .2

 املراجع:املصادر و

 دار: نرش للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج-. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -
، املؤلف: حممد بن يلع بن آدم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم -ه. 1392انية، اثل: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء

َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش  معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور -. 1424 -1416دار آل بروم للنرش واتلوزيع, الطبعة األوىل,  -اإلثيويب الَول
خمتار الصحاح، تأيلف: زين ادلين أبو -م.  2008 - ـه 1429أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

اخلامسة، صيدا, الطبعة:  -ادلار انلموذجية، بريوت  -عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، انلارش: املكتبة العرصية 
 .بريوت –املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري, أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي، أبو العباس, املكتبة العلمية -م 1999 ـه/ 1420

   (10842) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -إن اكن يلْنل لَع رسول اهلل 
  يف الغداة ابلاردة، ثم تفيض جبهته عرقًا -وسلم

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, 
"Wahyu benar-benar turun kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di 
pagi hari yang dingin, kemudian dahi 

beliau bercucuran keringat. (HR. Muslim) 

 :احلديث .106
ُل »، قالت: -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  إْن اكَن يَلَزْنِ

يف الَغَداِة  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع رسوِل اهلِل 
 .«َعَرًقااِلاردِة، ثم تَِفيُض َجبَْهتُه 

** 

106. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Wahyu 

benar-benar turun kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- di pagi hari yang dingin, kemudian dahi 

beliau bercucuran keringat." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا  -ريض اهلل عنها-َترب أم املؤمنني اعئشة 
صىل اهلل -احلديث أن الويح اكن يزنل ىلع رسول اهلل 

يف الصباح اِلارد، فيسيل العرق من  -عليه وسلم
 .مقدمة رأسه بكرثة؛ لشدة الويح عليه

** 

Dalam hadis ini, Ummul Mukminin Aisyah -raḍiyallāhu 

'anhā- memberitahukan bahwa wahyu pernah turun 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di pagi 

hari yang dingin, lalu keringat keluar bercucuran dari 

dahi beliau karena sangat kuatnya wahyu yang turun 

kepadanya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:

 .رواه النسايئ وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .سنن النسايئ مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َسيَّاحني : سيارين بكرثة يف ساحة األرض •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-من السالم ىلع انليب الرتغيب واحلثه ىلع االستكثار  .1

 .يصل إيله، بتبليغ املالئكة هل, قَُرب املسلم أم َبُعد -صىل اهلل عليه وسلم-أن سالم املسلم ىلع رسول اهلل  .2

 .، وأنه ال كراهة يف إفراده من الصالة-صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية السالم ىلع انليب  .3

، وأنه يرده عليه بنفسه, كما -صىل اهلل عليه وسلم-من أمته، حيث إن سالمه يبلغ إىل انليب  - عليه وسلمصىل اهلل-بيان فضل من يسلم عليه  .4
 .ورد يف األحاديث األخرى

 .يح يف قربه حياة برزخية اكملة -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .5

ر مالئكته الكرام تلبليغ سالم من يسلهم وإجالل مزنتله  -صىل اهلل عليه وسلم-نلبيه  -سبحانه وتعاىل-بيان تعظيم اهلل  .6 الرفيعة، حيث سخه
ِ َعلَيَْك َعِظيًما{ ]النساء: -عزه وجله -عليه من أمته إيله، قال اهلل   .[113: }َواَكَن فَْضُل اّللَّ

 -اهلل عليه وسلم صىل-أن املالئكة أقسام، منهم من خصه بنوع من األعمال، كهؤالء اذلين يكرثون السياحة يف األرض، ويبلغون انليب  .7
 .سالم من سلهم عليه من أمته

مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من إن هلل 
  أميت السالم

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki 
para malaikat yang berkelana di bumi 

untuk menyampaikan kepadaku ucapan 
salam dari umatku." (HR. Nasa'i). 

 :احلديث .107
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

إنَّ هلل مالئكًة »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
المَ  يِت السَّ مَّ

ُ
 «.َسيَّاحني يف األرِض ُيبَلِّغوين ِمن أ

** 

107. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat 

yang berkelana di bumi untuk menyampaikan 

kepadaku ucapan salam dari umatku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
مالئكة سيَّارين بكرثة يف ساحة  -تعاىل-بأن هلل 

صىل -األرض، فإذا سلَّم أحد من هذه األمة ىلع انليب 
صىل اهلل عليه -فإنهم يبلغون انليبَّ  -اهلل عليه وسلم

 .السالم, يقولون: إن فالنًا سلَّم عليك -وسلم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan dalam 

hadis ini bahwa Allah -Ta'ālā- memiliki para malaikat 

yang banyak berkelana di muka bumi. Jika ada 

seorang dari umat ini mengucapkan salam kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka mereka 

menyampaikannya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dengan berkata kepada beliau, 

"Sesungguhnya si fulan menyampaikan salam 

kepadamu." 
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 املراجع:املصادر و

-. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية -
مسند ادلاريم -م. 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

ادلاراين, دار  املعروف بـ )سنن ادلاريم(, أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي -م  2000 - ـه 1412املغِّن للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 

وَشء من فقهها وفوائدها، تأيلف حممد  ةالصحيح األحاديث سلسلة-. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 
رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن -نارص ادلين األِلاين، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، ملكتبة املعارف. 

، املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن موىس « يف رشح املجتىبذخرية العقىب»رشح سنن النسايئ املسىم -محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية. 
َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش   .دار آل بروم للنرش واتلوزيع -اإلثيويب الَول

   (10553) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الساعةالعقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط  اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
، أي أرشار انلاس •  .رشار انلاس : بكرس الشني مجع رشه

 .من تدركهم الساعة : أي: مقدماتها: كخروج ادلابة، وطلوع الشمس من مغربها •

 .مساجد : أي: بالصالة عندها وإيلهايتخذون القبور  •

 :فوائد احلديث
 .إثبات قيام الساعة .1

 .أن الساعة تقوم ىلع رشار انلاس .2

 .حتريم بناء املساجد ىلع القبور أو الصالة عندها بدون بناء؛ ألن املسجد اسم ملا يسجد فيه ولو لم يكن فيه بناء .3

 .اتلحذير عن الصالة عند القبور، ألنه وسيلٌة إىل الرشك .4

 .أن من اَتذ قبور الصاحلني مساجد للصالة فيها فهو من رشار اخللق، وإن اكن قصده اتلقرب إىل اهلل .5

 .اتلحذير من الرشك ووسائله وما يقرب إيله، مهما اكن قصد صاحب تلك الوسائل .6

 .حيث وقع ما أخرب به من بناء املساجد ىلع القبور -صىل اهلل عليه وسلم-معجزة للنيب  .7

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، 1435كتاب اتلوحيد، لإلمام حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة, 
تاب اتلوحيد، ه. امللخص يف رشح ك1424ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

ه. صحيح اجلامع الصغري لألِلاين, املكتب اإلساليم. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: 1422للشيخ صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 

رشار انلاس من تدركهم الساعة وهم إن من 
  أحياء، واذلين يتخذون القبور مساجد

Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk 
manusia adalah orang-orang masih hidup 
pada saat terjadi kiamat dan orang-orang 
yang menjadikan kuburan sebagai masjid. 

 :احلديث .108
مرفواعً: "إن  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

من رشار انلاس من تُدركهم الساعة وهم أحياء، 
 واذلين يتخذون القبور مساجد".

** 

108. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Sesungguhnya termasuk 

seburuk-buruk manusia adalah orang-orang masih 

hidup pada saat terjadi kiamat dan orang-orang yang 

menjadikan kuburan sebagai masjid". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -خيرب  عمن تقوم الساعة  -َصىلَّ اّللَّ
انلاس، ومنهم اذلين عليهم وهم أحياٌء أنهم رشار 

يصلون عند القبور وإيلها ويبنون عليها القباب، 
وهذا حتذيٌر ألمته أن تفعل مع قبور أنبيائهم 

 .وصاحليهم مثل فعل هؤالء األرشار

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan tentang orang yang masih hidup ketika 

kiamat terjadi, mereka adalah seburuk-buruk manusia. 

Di antara mereka juga orang-orang yang 

melaksanakan shalat di atas kuburan dan ke arah 

kuburan, dan mendirikan kubah di atasnya. Ini 

merupakan peringatan bagi umatnya agar mereka 

jangan melakukan perbuatan seperti orang-orang jahat 

tersebut terhadap kuburan para Nabinya dan orang 

shalihnya. 
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م.  أحاكم اجلنائز، 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -شعيب األرنؤوط 
 .م1986 - ـه1406حممد نارص ادلين األِلاين، املكتب اإلساليم، الطبعة: الرابعة، 

   (3375) الرقم املوحد:
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فاقرءوا ما إن هذا القرآن أنزل لَع سبعة أحرف، 
  تيرس منه

Dari Umar bin Khaṭṭāb ia berkata, "Aku 
mendengar Hisyām bin Hakīm membaca 
surah Al-Furqān pada masa Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka aku 

mendengarkan bacaannya dengan berbagai 
macam bentuk bacaan yang belum pernah 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
membacakannya kepadaku. Aku pun 

hampir menyergapnya di dalam salat, 
namun aku berusaha menunggunya hingga 

salam. Setelah salam aku menariknya 
dengan selendang yang dipakainya atau 

dengan selendangku sambil berkata, 
'Siapakah yang telah membacakan surah 

ini (dengan bacaan seperti itu) kepadamu?' 
Hisyām menjawab, 'Rasullullah lah yang 

telah membacakannya kepadaku.' Aku 
(Umar) berkata, 'Engkau telah berbohong! 
Demi Allah, sungguh Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- telah membacakan surah 
yang engaku baca tersebut kepadaku. Maka 
akupun membawanya bertolak menghadap 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- lalu aku berkata, 'Ya Rasulullah, 

sungguh aku telah mendengarnya 
membaca surah Al-Furqān dengan dialek 

yang belum pernah engkau bacakan 
kepadaku, dan engkau telah membacakan 
surah tersebut kepadaku (dengan dialek 

yang berbeda).' Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- bersabda, 'Lepaskan dia 

wahai Umar! Bacalah wahai Hisyām!' Maka 
Hisyām membacakan bacaan dalam surah 

Al-Furqān sebagaimana yang telah aku 
dengar tadi. Kemudian Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
'Seperti itulah Alquran diturunkan.' Lalu 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, 'Bacalah wahai Umar!' Maka aku 
pun membacanya, lalu beliau bersabda, 

'Seperti itulah Alquran diturunkan.' 
Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya 

Alquran ini diturunkan atas tujuh huruf 
(dialek), maka bacalah apa yang mudah 

darinya'." (HR. Bukhari) 

 :احلديث .109
قال: سمعُت  -عنهريض اهلل -عن عمر بن اخلطاب 

هشاَم بن َحِكيم َيْقَرأ سورَة الُفرقان يف حياة رسول 

** 

109. Hadis: 

Dari Umar bin Khaṭṭāb ia berkata, "Aku mendengar 

Hisyām bin Hakīm membaca surah Al-Furqān pada 

masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka 
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، فاْستََمْعُت لقراءته، فإذا -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
-هو يْقَرؤها ىلع حروف كثريةٍ لم ُيْقِرئْنِيها رسوُل اهلل 

ساِورُه يف  -صىل اهلل عليه وسلم
ُ
كذلك، فِكْدُت أ

ثم َِلَهبْتُه بِرِدائِه أو الصالة، فانتظرتُه حىت َسلَّم، 
قَْرأنيها 

َ
بِرِدايئ، فقلُت: َمْن أقرأَك هذه السورَة؟ قال: أ

، قلُت هل: كذبَت، -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهلل 
ين  -صىل اهلل عليه وسلم-فواهلِل إنَّ رسوَل اهلل 

َ
قْرأ

َ
أ

هذه السورةَ اليت سمعُتك َتْقَرُؤها، فانطلقُت أقوُده إىل 
فقلُت: يا رسول  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

اهلل، إينِّ سمعُت هذا يقَرأ بسورة الُفْرقان ىلع حروف 
تَِِّن سورةَ الُفرقان، فقال رسول 

ْ
لم ُتْقِرئنيها، وأنت أقرأ

 يا »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ْ
رِْسلْه يا عمر، اقرأ

َ
أ

فَقَرأ عليه القراءَة اليت سمعتُه يقرؤها، قال « هشام
نِْزلت»: -صىل اهلل عليه وسلم-ل اهلل رسو

ُ
ثم « هكذا أ

 يا عمر»: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
ْ
« اقرأ

نِْزلَت»فقرأُت، فقال: 
ُ
إنَّ هذا »ثم قال: « هكذا أ

نِْزل ىلع سبعة أْحُرف، فاقرءوا ما تيرسَّ منه
ُ
 .«القرآَن أ

aku mendengarkan bacaannya dengan berbagai 

macam bentuk bacaan yang belum pernah Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membacakannya 

kepadaku. Aku pun hampir menyergapnya di dalam 

salat, namun aku berusaha menunggunya hingga 

salam. Setelah salam aku menariknya dengan 

selendang yang dipakainya atau dengan selendangku 

sambil berkata, 'Siapakah yang telah membacakan 

surah ini (dengan bacaan seperti itu) kepadamu?' 

Hisyām menjawab, 'Rasullullah lah yang telah 

membacakannya kepadaku.' Aku (Umar) berkata, 

'Engkau telah berbohong! Demi Allah, sungguh 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

membacakan surah yang engaku baca tersebut 

kepadaku. Maka akupun membawanya bertolak 

menghadap kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lalu aku berkata, 'Ya Rasulullah, sungguh aku 

telah mendengarnya membaca surah Al-Furqān 

dengan dialek yang belum pernah engkau bacakan 

kepadaku, dan engkau telah membacakan surah 

tersebut kepadaku (dengan dialek yang berbeda).' Lalu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

'Lepaskan dia wahai Umar! Bacalah wahai Hisyām!' 

Maka Hisyām membacakan bacaan dalam surah Al-

Furqān sebagaimana yang telah aku dengar tadi. 

Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, 'Seperti itulah Alquran diturunkan.' Lalu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

'Bacalah wahai Umar!' Maka aku pun membacanya, 

lalu beliau bersabda, 'Seperti itulah Alquran 

diturunkan.' Kemudian beliau bersabda, 

'Sesungguhnya Alquran ini diturunkan atas tujuh huruf 

(dialek), maka bacalah apa yang mudah darinya'." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سمع أنه  -ريض اهلل عنه-حييك عمر بن اخلطاب 
يقرأ سورَة  -ريض اهلل عنهما-هشاَم بن َحِكيم 

، -صىل اهلل عليه وسلم-الُفرقان يف حياة رسول اهلل 
بقراءة َتتلف عما يقرؤه عمر يف ألفاظ كثرية، وقد 

صىل اهلل -اكن عمر قد قرأ هذه السورة ىلع رسول اهلل 
أن ذلك  -ريض اهلل عنه-، فظن عمر -عليه وسلم

يثب عليه ويأخذ برأسه  غلط من هشام، فاكد أن
وهو يف الصالة، ولكنه صرب حىت سلَّم من صالته، ثم 
أمسك بردائه ومجعه من جهة رقبته، وقال هل: َمن 

** 

Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- menceritakan 

bahwa dirinya pernah mendengar Hisyām bin Hakīm -

raḍiyallāhu 'anhumā- membaca surah Al-Furqān pada 

masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan 

bacaan yang berbeda dengan bacaannya pada banyak 

lafal. Umar telah membacakan surah tersebut (dengan 

bacaannya) kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, dan ia mengira bahwa hal itu adalah sebuah 

kekeliruan dari Hisyām, sehingga hampir saja dia 

lompat dan manarik kepalanya ketika salat. Akan tetapi 

dia mencoba untuk tetap bersabar hingga dia salam, 

lalu menggenggam selendangnya dan 

melingkarkannya pada lehernya, seraya berkata, 
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قَْرأنيها رسوُل اهلل 
َ
صىل اهلل -أقرأَك هذه السورَة؟ قال: أ

، فقال هل عمر: كذبَت، فواهلِل إنَّ رسوَل -عليه وسلم
هذه السورة بقراءٍة  أقرأين -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

صىل -غري اليت قرأتها. ثم ذهب به جيره إىل رسول اهلل 
شديًدا  -ريض اهلل عنه-، واكن عمر -اهلل عليه وسلم

، فقال عمر: يا رسول اهلل، إينِّ -تعاىل-يف أمر اهلل 
سمعُت هذا يقرأ بسورة الُفْرقان ىلع ألفاظ لم 

فأمره  أسمعك تقرؤها، وأنت أقرأتِّن سورَة الُفرقان.
رسول اهلل أن يطلقه، ثم أمر هشاًما أن يقرأ سورة 

صىل اهلل عليه -الفرقان، فلما قرأها، قال رسول اهلل 
نِْزلت»: -وسلم

ُ
نزلت هذه السورة من « هكذا أ

ُ
يعِّن: أ

عند اهلل ىلع ما قرأه هشام، ولم يكن خمطئا كما ظنه 
. ثم أمر عمر أن يقرأ فقرأ فقال -ريض اهلل عنه-عمر 

نِْزلَت»: -اهلل عليه وسلم صىل-
ُ
يعِّن: أن اهلل « هكذا أ

أنزل هذه السورة ىلع ما قرأه عمر كما أنزهلا ىلع ما 
إنَّ هذا »: -صىل اهلل عليه وسلم-قرأه هشام. ثم قال 

نِْزل ىلع سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيرسَّ منه
ُ
« القرآَن أ

فعمر وهشام الكهما مصيب يف قراءته؛ ألن القرآن 
أكرث من حرف، بل ىلع سبعة أحرف، وليس نزل ىلع 

يف قراءة هشام زيادة عما عند عمر يف اآليات، وإنما 
هناك اختالف يف احلروف فقط، ومن أجل ذلك قال 

نزلت»للك واحد منهما بعد ما سمع قراءته: 
ُ
« كذلك أ

إن هذا القرآن نزل ىلع سبعة »ويوضح ذلك قوهل: 
لكفوا الزتام أي: ال تت« أحرف، فاقرأوا ما تيرس منه

قد أوسع عليكم،  -تعاىل-حرف واحد، فإن اهلل 
ويرس لكم قراءة القرآن ىلع سبعة أحرف، رمحة منه 
وفضاًل، فله احلمد واملنة، وقد اختلف العلماء يف 

-تعيني احلروف السبعة اختالفاً كثرياً، واملقصود بها 
أوجه من أوجه لغة العرب،  -فيما يظهر واهلل أعلم

ىلع هذه الوجوه للتخفيف يف أول األمر؛  فالقرآن نزل
ألن العرب اكنوا متفرقني واكنوا خمتلفني ولكٌّ هل لغته، 
ويكون عند هذه القبيلة ما ليس عند القبيلة 
األخرى، ولكن ملا مجع بينهم اإلسالم, واتصل 
بعضهم ببعض, وذهب ما بينهم من العداوة 
والشحناء بسبب اإلسالم, وعرف لك ما عند 

"Siapakah yang telah membacakan surah ini (dengan 

bacaan seperti itu) kepadamu?" Hisyām menjawab, 

"Rasullullah lah yang telah membacakannya 

kepadaku." Umar berkata, "Engkau telah berbohong! 

Demi Allah, sungguh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- telah membacakan surah tersebut kepadaku 

tidak seperti yang engkau baca." Kemudian Umar pergi 

menarik Hisyām menghadap kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan Umar adalah orang 

yang paling tegas dalam urusan (agama) Allah -Ta`āla-

. Kemudian Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh 

aku telah mendengar Hisyām membaca surah Al-

Furqān dengan lafal bacaan yang belum pernah aku 

dengar engkau membacanya, dan engkau telah 

membacakan kepadaku (bacaan) surah Al-Furqān 

tersebut." Lalu Rasulullah menyuruh Umar untuk 

melepaskannya, dan menyuruh Hisyām untuk 

membacakan surah Al-Furqān. Ketika Hisyām telah 

membacakannya, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Seperti itulah Alquran diturunkan." 

Maksudnya adalah bahwa surah tersebut diturunkan 

dari sisi Allah sesuai dengan apa yang telah dibacakan 

oleh Hisyām, dan dia tidak keliru sebagaimana yang 

disangkakan oleh Umar -raḍiyallāhu 'anhu-. Lalu beliau 

menyuruh Umar untuk membacakannya, kemudian dia 

pun membacakannya. Lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Seperti itulah Alquran diturunkan." 

Maksudnya adalah bahwa Allah telah menurunkan 

surah tersebut seperti apa yang telah dibacakan oleh 

Umar sebagaimana halnya juga seperti yang telah 

dibacakan oleh Hisyām. Lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Alquran ini 

diturunkan atas tujuh huruf (dialek), maka bacalah apa 

yang mudah darinya." Umar dan Hisyām keduanya 

benar dalam hal bacaan surah tersebut. Sebab, 

Alquran diturunkan lebih dari satu huruf (dialek), namun 

diturunkan atas tujuh huruf (dialek), dan apa yang ada 

pada bacaan Hisyām bukanlah sebagai tambahan 

ayat-ayat pada bacaan Umar, akan tetapi hanya 

terdapat perbedaan pada huruf-hurufnya saja. Oleh 

karena itu, beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda kepada mereka berdua setelah mendengar 

bacaan keduanya, "Demikianlah Alquran telah 

diturunkan." Dan hal itu dijelaskan kembali oleh 

sabdanya, "Sesungguhnya Alquran ini diturunkan atas 

tujuh huruf, maka bacalah apa yang mudah darinya." 

Maksudnya adalah janganlah kalian membebani diri 

atas satu huruf saja, karena sesungguhnya Allah -

Ta`āla- telah meringankan dalam hal bacaan Alquran 

dengan tujuh huruf (dialek) sebagai bentuk kasih 
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  عقيدة << اإِليَماُن بِالُكتُِب << َحِقيَقُة اإِليَماِن بِالُكتُِب  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ساِورُه : آخذ برأسه أو أثب عليه •

ُ
 .أ

 .عند رقبته وأمسكته بها؛ ئلال ينفلت مِّنَِلَهبْتُه بردائه : مجعت عليه ثيابه  •

رِْسلْه : أطلقه •
َ
 .أ

 .أْحُرف : مجع حرف, واحلرف لغة الطرف، وحروف اتلهيج سميت بذلك ألنها أطراف اللكمة، واحلروف هنا معناها اللغات •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-شديًدا يف أمر اهلل  -ريض اهلل عنه-اكن عمر  .1

 .وقوف احلاكم بنفسه ىلع احلقائق, وإن اكن املخرِب موثوقًا بهمرشوعية اتلثبت يف األمور، و .2

نزل القرآن ىلع سبعة أحرف، والراجح يف احلروف السبعة أنها: تأدية املعىن الواحد باللفظ املرادف, والقرآن نزل ىلع هذه الوجوه للت .3
ُ
خفيف يف أ

ن ولك هل لغته، ويكون عند هذه القبيلة ما ليس عند القبيلة األخرى، ولكن أول األمر؛ ألن العرب اكنوا متفرقني واكنوا خمتلفني واكنوا متنابذي
م ملا مجع بينهما اإلسالم, واتصل بعضهم ببعض, وذهب ما بينهم من العداوة والشحناء بسبب اإلسالم, وعرف لك ما عند اآلخرين من اللغة, قا

 .رف السبعة؛ وأحرق ما سوى ذلك؛ حىت ال حيصل االختالففجمع انلاس ىلع حرف واحد من األح -ريض اهلل عنه-عثمان بن عفان 

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
 بدر احلنىف موىس بن أمحد بن ملحمود اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة-. بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 امللك عبد بن بكر أىب بن حممد بن ألمحد اِلخاري، صحيح لرشح الساري إرشاد-. بريوت –العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  ادلين
 اهلل لعبد اِلخاري، صحيح من اتلوحيد كتاب رشح-. ه 1323 السابعة،: الطبعة مرص، األمريية، الكربى املطبعة: انلارش املرصي، القتييب القسطالين

املجموعة األوىل, اللجنة ادلائمة للبحوث  -فتاوى اللجنة ادلائمة -ه.  1405ن حممد الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، ب
 رشح-. الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -بن عبد الرزاق ادلويش, انلارش: رئاسة إدارة اِلحوث العلمية واإلفتاء العلمية واإلفتاء, مجع وترتيب: أمحد 

 الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس: الكتاب مصدر, اِلدر العباد محد بن اهلل عبد بن املحسن عبد بن محد بن املحسن عبد, داود أيب سنن

ريض اهلل -ن من اللغة, قام عثمان بن عفان اآلخري
فجمع انلاس ىلع حرف واحد من األحرف  -عنه

السبعة؛ وأحرق ما سوى ذلك؛ حىت ال حيصل 
 .االختالف

sayang dan keutamaan dari-Nya, maka bagi Allah-lah 

pujian dan sanjungan. Para ulama berbeda pendapat 

tentang penjelasan ketujuh huruf tersebut. Namun, 

yang dimaksud dengannya -yang tampak jelas, wallahu 

a`lam- adalah dialek-dialek dari sekian dialek Bahasa 

Arab. Alquran turun dengan dialek-dialek tersebut pada 

awalnya adalah sebagai bentuk keringanan, karena 

kaum Arab adalah kaum yang terpisah-pisah dan 

berbeda-beda. Setiap kaum memiliki dialek tersendiri, 

dialek suatu kabilah tidak sama dengan dialek kabilah 

lainnya. Akan tetapi setelah Islam menyatukan mereka 

semua, satu sama lain telah saling terhubung, 

permusuhan dan kebencian di antara mereka telah 

sirna karena datangnya Islam, serta setiap dari mereka 

telah mengenali bahasa atau dialek lainnya, maka 

Uṡman bin Affān -raḍiyallāhu 'anhu- menyatukan 

seluruh umat Islam di atas satu huruf (dialek) dari ke 

tujuh huruf tersebut serta menghilangkan yang lainnya, 

hingga tidak terjadi perselisihan. 
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د بن قاسم, جممع امللك فهد لطباعة حمم بن الرمحن عبد: املحقق, تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو ادلين تيق, الفتاوى جمموع-. اإلسالمية
 .م1995ه/1416املصحف الرشيف، املدينة انلبوية، اململكة العربية السعودية, اعم النرش: 

   (10834) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إن هذه األمة تبتىل يف قبورها، فلوال أن ال 
تدافنوا دلعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب 

 القَب اذلي أسمع منه
 

Sesungguhnya umat ini diuji di dalam 
kuburnya. Andai kalian tidak akan saling 

menguburkan, niscaya aku sudah 
memohon kepada Allah agar 

memperdengarkan pada kalian siksa kubur 
yang aku dengar 

 :احلديث .110
قال: ولم أشهده من  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد 

ثنيه زيد -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  ، ولكن حدَّ
يف  -صىل اهلل عليه وسلم-بن ثابت، قال: بينما انليب 

ار، ىلع َبْغلة هل وحنن معه، إذ حاَدت حائط ِلِّن  انلَّجَّ
-به فاكدت تُلْقيه، وإذا أقرُب ستة أو مخسة أو أربعة 

َمن يعرف »فقال:  -قال: كذا اكن يقول اجلريري
فقال رجل: أنا، قال: فمىت مات « أصحاب هذه األقرُب؟

إن هذه األمة »هؤالء؟ قال: ماتوا يف اإلرشاك، فقال: 
، فلوال أن ال تََدافنوا دلعوُت اهلَل أْن تُبْتَىل يف قبورها

ثم أقبل « يُْسِمَعكم من عذاب القرب اذلي أسمع منه
« تعوَّذوا باهلل من عذاب انلار»علينا بوجهه، فقال: 

تعوَّذوا باهلل »قالوا: نعوذ باهلل من عذاب انلار، فقال: 
قالوا: نعوذ باهلل من عذاب القرب، « من عذاب القرب

« باهلل من الفنت، ما ظهر منها وما َبَطن تعوَّذوا»قال: 
قالوا: نعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها وما َبَطن، قال: 

ال» جَّ قالوا: نعوذ باهلل من « تعوَّذوا باهلل من فتنة ادلَّ
ال جَّ  .فتنة ادلَّ

** 

110. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, aku tidak 

menghadiri secara langsung hadis ini dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, akan tetapi Zaid bin Ṣābit 

menceritakannya kepadaku. Ia melanjutkan, "Ketika 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berada di sebuah 

kebun milik Bani Najjār, sambil mengendarai bagal 

beliau, dan kami bersama beliau, tiba-tiba bagal itu 

belok hingga hampir melemparkan beliau. Ternyata 

ada enam, lima, atau empat buah makam. -Ia berkata, 

demikianlah dikatakan Jaririy-. Lalu beliau bersabda, 

"Siapa yang mengetahui penghuni kubur-kubur ini?" 

Seseorang menjawab, "Saya." Beliau bertanya, 

"Kapan mereka meninggal?" Ia menjawab, "Mereka 

meninggal di masa kesyirikan." Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya. andai 

kalian tidak akan saling menguburkan, niscaya aku 

sudah memohon kepada Allah agar memperdengarkan 

pada kalian siksa kubur yang aku dengar." Kemudian 

beliau menghadap ke arah kami, lalu bersabda, 

"Berlindunglah kepada Allah dari siksa neraka." 

Mereka mengucapkan, "Kami berlindung kepada Allah 

dari siksa neraka." Beliau bersabda, "Berlindunglah 

kepada Allah dari siksa kubur." Mereka mengucapkan, 

"Kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur." Beliau 

bersabda, "Berlindunglah kepada Allah dari fitnah-

fitnah yang tampak dan yang tersembunyi." Mereka 

menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-

fitnah yang nampak dan yang tersembunyi." Beliau 

bersabda, "Berlindunglah kepada Allah dari fitnah 

Dajal." Mereka berkata, "Kami berlindung kepada Allah 

dari fitnah Dajal." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -حييك زيد بن ثابت أنهم بينما هم مع رسول اهلل 
يف بستان لقبيلة من األنصار، تُسىم  -اهلل عليه وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-بِّن انلجار، واكن رسول اهلل 
يركب ىلع بغلة هل، وفجأة مالت بغلته عن الطريق 
ونفرت به، فاكدت أن تسقطه وترميه عن ظهرها، ويف 

** 

Zaid bin Ṣābit menceritakan bahwa ketika mereka 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di 

kebun salah satu kabilah Anshar bernama Bani Najjār, 

dan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengendarai bagal beliau, tiba-tiba bagal ini berbelok 

dan lari hingga nyaris menjatuhkan dan melemparkan 

beliau dari punggungnya. Ternyata di tempat ini ada 
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  عقيدة << اإِليَماُن بِايلَْوِم اآلِخِر << َعَذاُب الَقرْبِ َونَِعيُمهُ  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ثابت زيد بن  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ار : بستان لقبيلة من األنصار تُسىم بِّن انلجار •  .حائط ِلِّن انلَّجَّ

 .حاَدت : مالت ونفرت •

 .تُبْتَىل : تمتحن •

 .تعوَّذوا : اطلبوا منه أن يدفع عنكم •

ا املاكن أربعة قبور أو مخسة أو ستة، فقال رسول هذ
: من يعرف أصحاب هذه -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

صىل اهلل عليه -القبور؟ فقال رجل: أنا أعرفهم، فقال 
: إذا كنت تعرفهم فمىت ماتوا؟ قال: ماتوا يف -وسلم

-صىل اهلل عليه وسلم-زمن الرشك، فقال رسول اهلل 
ب،  : إن هذه األمة تُمتحن م أو تُعذَّ يف قبورها، ثم تُنعَّ

فلوال خمافة أن ال تدفنوا أمواتكم؛ دلعوت اهلل أن 
يُسمعكم من عذاب القرب اذلي أسمعه، فإنكم لو 
سمعتم ذلك تركتم اتلدافن من خوف قلع صياح 
املوىت أفئدتكم، أو خوف الفضيحة يف القرائب؛ 

لع ىلع أحواهلم، ثم أقبل ىلع أصحابه بو جهه ئلال ُيطَّ
 -تعاىل-: اطلبوا من اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-فقال 

أن يدفع عنكم عذاب انلار، فقالوا: نعتصم باهلل من 
: اطلبوا من -صىل اهلل عليه وسلم-عذاب انلار، قال 

أن يدفع عنكم عذاب القرب، قالوا:  -تعاىل-اهلل 
نعتصم باهلل ونلتجئ إيله من أن يصيبنا عذاب 

: اطلبوا من اهلل -اهلل عليه وسلمصىل -القرب، ثم قال 
أن يدفع عنكم الفنت ما ظهر وبان واتضح  -تعاىل-

منها وما خيف، قالوا: نعتصم باهلل من الفنت ما ظهر 
أن يدفع  -تعاىل-منها وما خيف، فقال: اطلبوا من اهلل 

عنكم فتنة املسيح ادلجال؛ فإنه أكرب الفنت حيث 
ملخدل يف انلار، يؤدي إىل الكفر املفيض إىل العذاب ا

 .فقالوا: نعتصم باهلل من فتنة ادلجال

empat, lima, atau enam makam. Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya, "Siapa yang 

mengetahui para penghuni kubur ini?" Seseorang 

menjawab, "Aku tahu mereka." Beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam bertanya, "Jika engkau tahu mereka, kapan 

mereka ini meninggal?" Ia menjawab, "Mereka mati di 

zaman kesyirikan." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Sesungguhnya umat ini diuji di 

kuburnya, kemudian diberi nikmat atau disiksa. 

Seandainya bukan kerena kekawatiran kalian tidak 

akan menguburkan orang-orang yang meninggal di 

antara kalian, niscaya aku sudah berdoa kepada Allah 

agar memperdengarkan pada kalian siksa kubur yang 

aku dengar. Karena seandainya kalian mendengarnya 

pasti kalian tidak akan saling menguburkan lantaran 

takut suara teriakan orang yang mati bisa mencopot 

hati kalian, atau takut aib kerabat diketahui. Kemudian 

beliau menghadap ke arah para sahabat, lalu beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Mohonlah 

kepada Allah agar Dia menghindarkan kalian dari siksa 

neraka." Mereka menjawab, "Kami berlindung pada 

Allah dari siksa neraka." Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Mohonlah kepada Allah agar Dia 

menghindarkan kalian dari siksa kubur." Mereka 

menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari 

tertimpa siksa kubur." Kemudian beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Mohonlah kepada Allah 

agar Dia menghindarkan kalian dari fitnah-fitnah yang 

tampak, terlihat dan jelas maupun yang tersembunyi." 

Mereka berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari 

fitnah-fitnah yang tampak dan yang tersembunyi." 

Beliau bersabda, "Mintalah kepada Allah agar Dia 

menghindarkan kalian dari fitnah Masih Dajal, karena 

ia fitnah terbesar yang dapat menyebabkan kekufuran 

dan selanjutnya mengantarkan pada siksaan yang 

kekal di neraka." Mereka berkata, "Kami berlindung 

kepada Allah dari fitnah Dajal." 
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 .نعوذ : نعتصم •

 .َبَطن : خيف •

 :فوائد احلديث
 .حيث أسمعه اهلل عذاب القرب -صىل اهلل عليه وسلم-معجزة للنيب  .1

 .إثبات عذاب القرب، واالمتحان فيه .2

 .مرشوعية اتلعوذ من عذاب انلار وعذاب القرب وفتنة ادلجال، والفنت لكها .3

 املراجع:املصادر و

ه. مرقاة 1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء 
م. معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر 2002ه، 1422املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، ِلنان، الطبعة: األوىل 

 .م2008ه، 1429بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل 
   (11208) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْحَوالُُهمْ عقيدة << اإِليَماُن بِاجِلنِّ  اتلصنيف:
َ
يَاِطنِي << ِصَفاُت اجِلنِّ َوأ   َوالَشه

 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-زيد بن أرقم  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
، وهو الكنيف، موضع قضاء احلاجة •  .احلُُشوش : مجع ُحشه

 .والشياطنيحُمْترََضة : حيرضها اجلن  •

 .اخلاَلء : موضع قضاء احلاجة •

 .أعوذ : أعتصم وأتلجئ •

 .اخلُبُث : مجع اخلبيث، وهم ذكران الشياطني •

 .اخلبائث : مجع اخلبيثة، وهم إناث الشياطني •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ األمكنة انلجسة والقذرة يه أماكُن الشياطني اليت تأوي إيلها وتُِقيُم فيها .1

 .واالعتصاُم به من الشياطني ورشورِِهْم، فهو الُمنيِْج منهم، والعاصُم من رشِّهم -تعاىل-االتلجاُء إىل اهلل  .2

 .فضيلة هذا ادلاعء واذلكر, ومرشوعية قوهل عند دخول اخلالء .3

إن هذه احلشوش حمترضة، فإذا أىت أحدكم 
  اخلالء فليقل: أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث

Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat 
ini dihuni (oleh setan, pen), maka jika 
salah seorang di antara kalian hendak 

masuk kamar mandi (toilet), hendaklah 
membaca, "Aku berlindung kepada Allah 

dari setan laki-laki dan setan perempuan". 

 :احلديث .111
-، عن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن زيد بن أرقم 

إنَّ هذه احلُُشوَش »قال: -صىل اهلل عليه وسلم
ٌة، فإذا أىت أحُدكم اخلاََلَء فَلْيَُقْل: أعوُذ باهلِل  حُمْترََضَ

 «.ِمَن اخلُبُِث واخلَبَائث

** 

111. Hadis: 

Dari Zaid bin Arqam -raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, 

"Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihuni 

(oleh setan, pen), maka jika salah seorang di antara 

kalian hendak masuk kamar mandi (toilet), hendaklah 

membaca, "Aku berlindung kepada Allah dari setan 

laki-laki dan setan perempuan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن موضع قضاء احلاجة حترضه اجلن والشياطني، 
يرتصدون فيه ِلِّن آدم باألذى والفساد؛ ألنه موضع 
تُكشف فيه العورة، وال يُذكر اسم اهلل فيه، فإذا أىت 

أعوُذ باهلِل »املسلم إىل موضع قضاء احلاجة فليقل: 
أي: أعتصم باهلل وأحتيم به « واخلَبَائثِمَن اخلُبُِث 

 .من رش ذكران الشياطني وإناثهم

** 

Sesungguhnya tempat buang hajat itu dihuni oleh jin 

dan para setan, di dalamnya mereka mengawasi anak 

Adam (manusia) dengan memberikan gangguan dan 

kerusakan, karena itu tempat tersingkapnya aurat dan 

tidak disebutkan di dalamnya nama Allah. Maka jika 

seorang muslim mendatangi tempat buang hajat, 

hendaklah membaca, "Aku berlindung kepada Allah 

dari setan laki-laki dan setan perempuan." Yakni aku 

berlindung kepada Allah dan memohon penjagaan 

kepada-Nya dari keburukan para setan laki-laki dan 

perempuan. 
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 يف اتلفكري؛ فإنَّ إثباُت وجود اجلنِّ والشياطني، فإِنْكارُُهْم ضالٌل وكفٌر؛ ألنَّه ردٌّ لرصيح انلصوص الصحيحة، وهو نقٌص يف العقل، وضيٌق  .4
 .اإلنسان ال ُينْكُر ما لم يصْل إيله علمه

ُع عندها أذاكٌر وأدعية، تناسب ما يرىج فيها من رمحة اهلل وفضله، واألمكنُة اخلبيثة اكحلشوش يناسب  .5 دخوهلا األمكنة الطيبة اكملساجد يرُْشَ
ا فيها من خبائِث اجلنِّ َوَمَرَدِة الشياطني  .أذاكٌر باِلعد عمَّ

 .الشياطني نواعن ذكور وإناث .6

 املراجع:املصادر و

 األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند-. بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا -
قيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الكتب حت ماجه، ابن سنن-. م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل -

سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين، انلارش: مكتبة -فيصل عيىس اِلايب احلليب.  -العربية 
ح سنن أيب داود، أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن معالم السنن رش-املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، ملكتبة املعارف. 

 بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة-. م 1932 - ـه 1351 األوىل: الطبعة حلب، –اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية 
انلهاية يف غريب احلديث واألثر, جمد ادلين أبو -م. 2002 - ـه1422لطبعة: األوىل، ا ِلنان، – بريوت الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي املال سلطان

م, حتقيق: طاهر 1979 - ـه1399بريوت،  -السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري, املكتبة العلمية 
حاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، توضيح األ-حممود حممد الطنايح  -أمحد الزاوى 

مة الطبعة: اخلاِمَسة،   .م 2003 - ـه 1423مكة املكره
   (10571) الرقم املوحد:
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هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من الكم إن 
  انلاس، إنما هو التسبيح واتلكبري وقراءة القرآن

Sesungguhnya salat ini tidak sepantasnya 
terdapat ucapan manusia di dalamnya. 

Sesungguhnya ucapan yang pantas 
hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan 

Alquran. 

 :احلديث .112
ليَم عن  قال:  -ريض اهلل عنه-معاوية بن احلَكم السُّ

صيلِّ مع رسول اهلل 
ُ
، -صىل اهلل عليه وسلم-بَيْنَا أنا أ

إذ َعَطس رُجل من القوم، فقلت: يَرمَْحَُك اهلل، فََرَمايِن 
يَاهْ، ما َشأنُُكم  مِّ

ُ
القوم بأبَْصارهم، فقلت: َواثُْكَل أ

؟، فجعلوا يرضبون بأيِْديهم ىلع أفَْخاِذهم،  تنظرون إيلَّ
، فلما صىلَّ رسول  تُونَِِّن لكِّنِّ َسَكتُّ فلما رأيتهم يَُصمِّ

، ما رأيت -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  يِب هو وأيمِّ
َ
، فَِبأ

مَعلِّما َقبْلَه وال بَعده أْحَسن تَعليما منه، فواهلل، ما 
بِّن َواَل َشَتَمِِّن، قال:  إن هذه الصالة »َكَهَريِن َواَل رَضَ

صلح فيها َشء من الكم انلاس، إنما هو التَّسبيح ال يَ 
-، أو كما قال رسول اهلل «واتلَّكبري وقراءة القرآن

قلت: يا رسول اهلل، إينِّ حديث  -صىل اهلل عليه وسلم
َعهد جِبَاهلية، وقد جاء اهلل باإلسالم، وإن ِمنَّا رَجاال 

ان، قال:  تِِهم»يَأتون الُكهَّ
ْ
َجال قال: وِمنَّا ر« فال تَأ

دونه يف ُصدورهم، فال  ُوَن، قال: َذاك ََشء جَيِ َيتََطريَّ
ُهْم  نَّ نَُّكم-يَُصدَّ بَّاِح: فال يَُصدَّ قال  -قال ابن الصَّ

وَن، قال:  اكن نيَِب من األنبياء »قلت: وِمنَّا رجال خَيُطُّ
، فمن وافق َخَطه فََذاك ، قال: واكنت يل َجارية «خَيُطُّ

 
ُ
لَْعُت ذات يوم تَرىع َغنَما يل قِبَل أ اِنيَِّة، فَاطَّ ُحٍد واجْلَوَّ

يب قد ذهب بَِشاة من َغنَِمَها، وأنا رُجٌل من  فإذا اذلِّ
ة،  َسُفوَن؛ لكِّن َصَكْكتَُها َصكَّ

ْ
بَِّن آدم، آَسف كما يَأ

َتيْت رسول اهلل 
َ
م ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-فَأ فَعظَّ

ْعِتُقَها؟ قا
ُ
، قلت: يا رسول اهلل أفال أ ، «ائِْتِِّن بها»ل: يلعَّ

تَيْتُُه بها، فقال هلا: 
َ
يْن اهلل؟»فَأ

َ
ماء، قال: « أ قالت: يف السَّ

ْعِتْقَها، فَإِنها »، قالت: أنت رسول اهلل، قال: «من أنا؟»
َ
أ

 «.ُمْؤِمنَةٌ 

** 

112. Hadis: 

Dari Mu'āwiyah bin Ḥakam As-Sulami -raḍiyallāhu 

'anhu- ia berkata, "Ketika aku salat bersama Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tiba-tiba salah seorang 

dari jamaah bersin, maka aku mengatakan, 

"Yarḥamukallāh (semoga Allah merahmatimu)." Maka 

orang-orang memandangiku dengan mata mereka. 

Aku berkata, "Ibuku kehilangan anaknya, kenapa 

kalian memandangiku?" Mereka memukul-mukulkan 

tangan ke paha. Ketika aku mengerti mereka 

menyuruhku diam, maka aku hanya diam. Ketika 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selesai salat, 

ayah dan ibuku menjadi tebusannya, aku tidak pernah 

melihat seorang guru sebelum dan sesudah beliau 

yang lebih bagus cara mengajarnya dibanding beliau. 

Demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak 

memukulku dan tidak mecaciku. Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya salat ini tidak sepantasnya terdapat 

ucapan manusia di dalamnya. Sesungguhnya ucapan 

yang pantas hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan 

Alquran." Atau sebagaimana disabdakan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aku berkata, "Wahai 

Rasulullah, aku baru saja meninggalkan kejahiliahan 

dan Allah telah mendatangkan Islam. Sesungguhnya di 

antara kami ada orang-orang yang mendatangi para 

dukun." Beliau bersabda, "Jangan mendatangi 

mereka!" Ia berkata, "Sebagian kami ada orang-orang 

yang bertaṭayyur." Beliau bersabda, "Itu perasaan yang 

mereka dapati dalam dada mereka, maka jangan 

sampai menghalangi mereka -Ibnu Shabbah 

mengatakan, jangan menghalangi kalian- (melakukan 

sesuatu yang sudah diinginkan)." Aku berkata, 

"Sebagian kami ada orang yang menggaris." Beliau 

bersabda, "Seorang Nabi dari para Nabi juga 

menggaris. Siapa yang sesuai garisnya maka itulah 

(yang dibolehkan)." Ia berkata, "Aku memiliki seorang 

budak wanita yang bertugas menggembalakan 

dombaku di arah Uhud dan Jawwāniyah. Di suatu hari, 

aku melihat ternyata srigala telah memangsa seekor 

dombanya. Aku seorang laki-laki keturunan Adam, aku 

marah sebagaimana mereka marah, tapi aku 

menamparnya dengan keras." Aku mendatangi 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliau 

menganggap itu satu kesalahan besar yang telah aku 
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lakukan. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku 

memerdekakannya?" Beliau bersabda, "Bawa ia ke 

hadapanku." Aku pun membawanya menemui beliau. 

Beliau menanyainya, "Di manakah Allah?" Ia 

menjawab, "Di langit." "Siapakah aku?" Ia menjawab, 

"Engkau utusan Allah." Beliau bersabda, "Merdekakan 

ia, sungguh ia adalah wanita Mukminah"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ليَم  عما  -ريض اهلل عنه-خيرب معاوية بن احلكم السُّ
صىل اهلل عليه -حصل هل عندما اكن يصيل مع انليب 

يف إحدى صلوات اجلماعة، إذ َسمع رجال  -وسلم
: بقوهل: -ريض اهلل عنه-َعَطس َفَحِمد اهلل، َفَبادره 

صىل اهلل عليه -)يَرمحك اهلل( ىلع أصله، وهو قوهل 
: )إذا َعطس أحدكم فليقل: احلمد هلل، -وسلم

-ويلقل هل أخوه أو صاحبه يرمحك اهلل(، ولم يعلم 
أن استحباب تشميت العاطس إنما  -ريض اهلل عنه

يِن القوم بأبَْصارهم" أي: هو يف غري الصالة. "َفَرَما
أشاروا إيله بأبصارهم من غري الكم، ونظروا إيله نظر 

لم يعلم سبب  -ريض اهلل عنه-زَجر، إال أنه 
إنكارهم عليه، فما اكن منه إال أن خاطبهم بقوهل: 
يَاهْ"، واملعىن: وافقدها يل فإين َهلكت.   ما  مِّ

ُ
"َواثُْكَل أ

" أي: َشأنُُكم؟ أي: ما حالكم وأمركم." تنظرون إيلَّ
ملاذا تنظرون إيلَّ نظر الَغَضب؟. "فجعلوا يرضبون 
بأيِْديهم ىلع أفَْخاِذهم" أي: أنهم زادوا يف اإلنكار 
عليه برضب األيدي ىلع األفخاذ، ففهم منهم أنهم 
يريدون منه أن يَسكت، وأن ينتيه عن الالكم، 

ُتونَِِّن لكِّنِّ َسَكتُّ  " فََسكت، "فلما رأيتهم يَُصمِّ
واملعىن: ملا عرفت أنهم يأمرونِّن بالسكوت عن 
الالكم، َعجبت جلهيل بقبح ما ارتكبت، وُمبالغتهم 
َخاِصمهم، لكِّن سكت 

ُ
يف اإلنكار يلع وأردت أن أ

امتثااًل؛ ألنهم أعلم مِّن، ولم أعمل بمقتىض غضيب، 
صىل -ولم أسأل عن السبب.   "فلما صىلَّ رسول اهلل 

يِب " أي: ان-اهلل عليه وسلم
َ
تىه وفرغ من صالته.  "فَِبأ

، وهذا ليس بقسم،  ى بأيب وأيمِّ " أي: ُمَفدَّ هو وأيمِّ
وإنما يه تَفدية باألب واألم. "ما رأيت مَعلِّما َقبْلَه 

** 

Mu'āwiyah bin Ḥakam As-Sulami -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan peristiwa yang terjadi ketika ia salat 

bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di salah 

satu salat jamaah. Ketika ia mendengar seseorang 

bersin lalu memuji Allah, maka ia -raḍiyallāhu 'anhu- 

bersegera mengucapkan "yarḥamukallāh", sesuai 

perintah asal. Yakni sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, "Apabila salah seorang dari kalian bersin 

lalu mengucapkan "alḥamdulillāh" hendaklah saudara 

atau kawannya mengucapkan kepadanya 

"yarḥamukallāh". Mu'āwiyah -raḍiyallāhu 'anhu- tidak 

tahu bahwa anjuran mendoakan orang yang bersih 

hanya berlaku di luar salat. “Maka orang-orang 

memandangiku dengan mata mereka.” Maksudnya, 

mereka berisyarat kepadanya dengan mata tanpa 

berbicara. Mereka menatapnya dengan tatapan 

peringatan. Namun Mu'āwiyah -raḍiyallāhu 'anhu- tidak 

mengetahui sebab pengingkaran mereka ini. Sehingga 

ia justru mengucapkan, “Ibuku kehilangan anaknya”. 

Artinya, ibuku kehilangan diriku karena aku binasa. 

“Kenapa kalian”, yakni apa keadaan dan urusan 

kalian? “Kalian memandangiku”, yakni kenapa kalian 

menatapku dengan tatapan marah. “Mereka memukul-

mukulkan tangan ke paha”, yakni mereka menambah 

pengingkaran kepadanya dengan memukulkan tangan 

ke paha. Maka ia paham bahwa mereka ingin ia diam 

dan tidak bicara. Maka ia diam. “Ketika aku mengerti 

mereka menyuruhku diam, maka aku diam”. 

Maksudnya, ketika aku mengerti mereka 

memerintahku diam, aku heran akan kebodohanku 

terhadap keburukan yang telah aku lakukan dan sikap 

berlebihan mereka dalam mengingkariku, dan aku ingin 

membantah mereka. Namun aku diam demi 

melaksakan perintah mereka. Sebab mereka lebih tahu 

dariku. Aku tidak berbuat menuruti kemarahanku dan 

aku tidak menanyakan sebab perintah diam. “Ketika 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah salat” 

yakni, beliau selesai dari salat. “Beliau (ditebus) 

dengan ayah dan ibuku”, artinya beliau ditebus dengan 
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صىل اهلل -وال بَعده أْحَسن تَعليما منه"؛ ألن انليب 
لم يعنفه ولم ينهره، بل بنَيَّ هل احلكم  -عليه وسلم

 للقبول واإلذاعن.  "فواهلل، ما الرشيع بطريقة أدىع
بِّن"  َكَهَريِن" لم ينَهرين ولم يغلظ يلعَّ بالقول. "َواَل رَضَ
لم يؤدبِّن بالرضب ىلع ما اقرتفته من خمالفة. "َواَل 
َشتََمِِّن" ما أغلظ يلع بالقول بل بنَيَّ يل احلكم 
الرشيع بِرفق، حيث قال يل: "إن هذه الصالة ال 

م انلاس، إنما هو التَّسبيح يَصلح فيها َشء من الك
واتلَّكبري وقراءة القرآن"، يعِّن: ال حيل يف الصالة 
الكم انلاس اذلي هو اتلَّخاطب فيما بينهم وقد اكن 
ذلك َسائغا يف أول اإلسالم ثم نسخ، وإنما اذلي يف 
الصالة: التسبيح واتلكبري وقراءة القرآن. "قلت: يا 

لية" يعِّن: قريب رسول اهلل، إينِّ حديث َعهد جِبَاه
عهد جباهلية، واجلاهلية: تُطلق ىلع ما قبل ورود 

ع ُسموا جاهلية؛ لكرثة جهاالتهم وُفْحِشهم.    الرشَّ
"وقد جاء اهلل باإلسالم" يعِّن: انتقلت عن الكفر 
ين. "وإن ِمنَّا  إىل اإلسالم، ولم أعرف بعد أحاكم ادلِّ

ان" أي: إن من أصحابه من  يَأيت رَجاال يَأتون الُكهَّ
الُكهان، ويسأهلم عن أمور غيبية حتدث يف املستقبل. 
تِِهم" وإنما نيُه عن إتيان الُكهان؛ ألنهم 

ْ
"فقال: فال تَأ

يتلكمون يف أمور غيبية قد يصادف بعضها اإلصابة 
فيخاف الفتنة ىلع اإلنسان بسبب ذلك؛ ألنهم 
يلبِّسون ىلع انلاس كثريا من أمر الرشائع، وقد 

يث الصحيحة بانليه عن إتيان تظاهرت األحاد
الُكهان وتصديقهم فيما يقولون، وحتريم ما يعطون 
ُوَن"، اتلَّطري :  من احللوان. "قال: وِمنَّا رَجال َيتََطريَّ
التَّشاؤم بِمريئ، أو مسموع، أو زمان، أو ماكن. واكنت 
العرب معروفة باتلَّطري، حىت لو أراد اإلنسان منهم 

ري  ذهبت يميًنا أو شمااًل حسب ما خرًيا، ثم رأى الطَّ
اكن معروًفا عندهم، جتده يتأخر عن هذا اذلي أراده، 
ومنهم من إذا سمع صوتًا أو رأى شخًصا تشاءم، 
ومنهم من يتشاءم من شهر شوال بالنسبة للناكح، 
ومنهم من يتشاءم بيوم األربعاء، أو بشهر صفر، وهذا 
 لكه مما أبطله الرشع؛ لرضره ىلع اإلنسان عقاًل 

وتفكرًيا وسلواًك، وكون اإلنسان ال يبايل بهذه األمور، 

ayah dan ibuku. Ini bukan sumpah, tapi ungkapan 

penebusan dengan ayah dan ibu. “Aku tidak pernah 

melihat seorang guru sebelum dan sesudah beliau 

yang lebih bagus cara mengajarnya dibanding beliau.” 

Karena Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak mencela 

dan tidak membentaknya. Tapi beliau menjelaskan 

hukum syar`i dengan cara yang gampang diterima dan 

dimengerti. “Demi Allah, beliau tidak menghardikku”, 

yakni beliau tidak membentakku dan tidak bicara kasar 

padaku. “Tidak memukulku”, yakni tidak menyakitiku 

dengan pukulan karena kesalahan yang telah aku 

lakukan. “Dan tidak mencaciku”, yakni tidak bicara 

kasar padaku, tetapi beliau menjelaskan padaku 

hukum syar`i dengan lemah lembut. Di mana beliau 

bersabda, “Sesungguhnya salat ini tidak sepantasnya 

terdapat ucapan manusia di dalamnya. Sesungguhnya 

ucapan yang pantas hanyalah tasbih, takbir, dan 

bacaan Alquran.” Maksudnya, dalam salat tidak 

diperbolehkan ucapan manusia yang merupakan 

pembicaraan di antara mereka. Pembicaraan seperti ini 

dibolehkan di awal Islam, kemudian dihapus. Yang 

boleh dikatakan dalam salat hanyalah tasbih, takbir, 

dan bacaan Alquran. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, 

aku masih baru saja meninggalkan kejahiliahan”. 

Yakni, masih dekat dengan masa jahiliah. Kata jahiliah 

diungkapkan untuk masa sebelum datangnya syariat. 

Mereka disebut jahiliah karena banyaknya kebodohan 

dan perbuatan keji mereka. “Dan Allah telah 

mendatangkan Islam” artinya, aku telah beralih dari 

kekufuran pada Islam, namun aku belum mengetahui 

hukum-hukum agama. “Sesungguhnya di antara kami 

ada orang-orang yang mendatangi dukun-dukun” 

maksudnya, di antara sahabatnya ada orang yang 

senang mendatangi dukun dan menanyakan 

permasalahan gaib yang akan terjadi di masa akan 

datang. “Beliau bersabda, “Jangan mendatangi 

mereka!” Larangan mendatangi dukun-dukun karena 

mereka ini bicara tentang masalah-masalah gaib yang 

terkadang sebagiannya kebetulan benar, sehingga 

dikawatirkan orang-orang terperdaya dengan sebab ini. 

Karena, para dukun itu sering kali mengacaukan 

perkara syariat kepada manusia. Banyak hadis sahih 

yang melarang mendatangi dukun, membenarkan 

perkataan mereka, dan mengharamkan upah yang 

mereka terima. “Ia berkata, "Sebagian kami ada orang-

orang yang bertaṭayyur.” Taṭayyur adalah merasa sial 

karena sesuatu yang dillihat, didengar, waktu, maupun 

tempat. Bangsa Arab dahulu dikenal suka taṭayyur. 

Hingga seandainya seorang dari mereka ingin 

melakukan kebaikan kemudian ia melihat burung 
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دونه يف  هذا هو اتلولك ىلع اهلل.  "قال: َذاك ََشء جَيِ
رَية َشء جيدونه يف  ُهْم" الطِّ نَّ ُصدورهم، فال يَُصدَّ
نفوسهم رضورة، وال َعتب عليهم يف ذلك؛ فإنه غري 
ُمكتسب هلم فال تَكليف به، ولكن ال يمتنعوا 

من اتلَّرصف يف أمورهم، فهذا هو اذلي بسببه 
يَقدرون عليه وهو ُمكتسب هلم، فيقع به اتلَّلكيف، 

عن العمل  -عليه الصالة والسالم-فنهاهم انليب 
رية، واالمتناع من ترصفاتهم بسببها، وقد  بالطِّ
تظاهرت األحاديث الصحيحة يف انلَّيه عن اتلَّطري، 

رية هنا: حممولة ىلع العمل بها ، ال ىلع ما جيده والطِّ
اإلنسان يف نفسه من غري عمل ىلع مقتضاه عندهم.     

وَن"، اخلَط عند العرب: أن  "قال قلت: وِمنَّا رجال خَيُطُّ
اف وَبني يديه ُغالم، فيأمره بأن خَيُط  يأيت الرَُّجل العرَّ
ْمل خطوطا كثرية، ثم يأمره أن يَمحو منها اثنني  يف الرَّ

ما يبَق من تلك اخلطوط، فإن  اثنني، ثم ينظر إىل آخر
فر، وإن  اكن اِلايق منها زوًجا؛ فهو ديلل الفالح والظَّ
اكن فردا؛ فهو ديلل اخلَيبة وايلأس.   "قال: اكن نيَِب 
"، أي: يرضب خطوطا كخطوط  من األنبياء خَيُطُّ
ْمل فيعرف األمور بالفراسة بتوسط تلك اخلطوط،  الرَّ

-ا الصالة والسالمعليهم-وقيل هو إدريس أو دانيال 
عليه الصالة -. "فمن وافق َخَطه" أي: خط ذلك انليب 

"فََذاك" أي: من وافق خط ذاك انليب فهو  -والسالم
مباح هل، ولكن ال طريق نلا إىل العلم ايلقيِّن 
باملوافقة فال يباح، واملقصود أنه حرام؛ ألنه ال يباح 

أن إال بيقني املوافقة، وليس نلا يقني بها، وحيتمل: 
هذا نُسخ يف رَشِعنا، وحيتمل: أن يكون إباحة اخلط؛ 
علما نلبوة ذاك انليب، وقد انقطعت فنهينا عن تعايط 
ذلك، فاحلديث يدل ىلع حتريم العمل بعلم اخلَط، ال 
ىلع جوازه، كما يدل ىلع بطالن طريقة انلاس يف علم 
ْمل وفسادها؛ ألن املوافقة تقتيض العلم به، والعلم  الرَّ

بأحد طريقني: أحدهما: انلَّص الرصيح يكون 
الصحيح يف بيان كيفية هذا العلم. واثلاين: انلقل 

صىل اهلل -املتواتر من زمن ذلك انليب إىل زمن انليب 
، والك األمرين منتٍف. وينبيغ أن يعلم -عليه وسلم

يف هذا املقام أن األنبياء ال يدعون علم الغيب، وال 

terbang ke kanan atau ke kiri, sesuai keyakinan yang 

dikenal di kalangan mereka, dia akan menangguhkan 

perkara yang ingin dikerjakannya ini. Di antara mereka 

ada orang yang apabila mendengar suara atau melihat 

seseorang ia merasa sial. Ada orang yang meyakini 

kesialan bulan Syawal untuk urusan pernikahan, ada 

yang meyakini kesialan hari Rabu atau bulan Safar. 

Semua ini telah dibatalkan syariat karena bahayanya 

terhadap manusia baik akal, pemikiran, maupun 

perilaku. Dan sikap seseorang yang tidak 

mempedulikan perkara-perkara ini disebut tawakal 

(berserah diri) kepada Allah. Beliau bersabda, "Itu 

perasaan yang mereka dapati dalam dada mereka, 

maka jangan sampai menghalangi mereka”. Yakni, 

taṭayyur adalah sesuatu yang dengan sendirinya 

muncul dalam jiwa mereka, sehingga mereka tidak 

layak dicela karena itu tidak mereka upayakan dan 

tidak dibebankan. Akan tetapi, janganlah mereka 

membatalkan pelaksanaan urusan mereka gara-gara 

taṭayyur ini. Inilah yang bisa mereka lakukan dan dapat 

mereka usahakan sehingga menjadi sesuatu yang 

dibebankan. Jadi, Nabi -'alaihi aṣ-salātu wa as-salām- 

melarang mereka menuruti perasaan sial (taṭayyur) 

dan mengurungkan aktifitas gara-gara itu. Banyak 

hadis sahih terkait larangan taṭayyur. Taṭayyur yang 

dilarang di sini dalam artian mengamalkannya, bukan 

apa yang dirasakan sesorang dalam dirinya tanpa 

melakukan tuntutannya sesuai keyakinan mereka. “Aku 

berkata, "Sebagian kami ada orang yang menggaris." 

Menggaris dalam pengertian bangsa Arab adalah 

seseorang mendatangi peramal, dan di hadapannya 

ada seorang anak kecil. Peramal itu memerintahkan 

anak tadi membuat garis yang banyak di atas pasir. 

Kemudian memerintahnya menghapus dua, dua. 

Kemudian peramal itu melihat garis yang tersisa. Jika 

yang tersisa adalah genap maka itu pertanda 

keberuntungan dan kejayaan, dan jika yang tersisa 

ganjil itu pertanda kegagalan dan keputus asaan. 

“Beliau bersabda, "Seorang Nabi dari para Nabi juga 

menggaris”, artinya ia membuat garis-garis seperti 

garis-garis di atas pasir, lalu ia mengetahui perkara 

dengan firasat melalui media garis-garis tersebut. 

Dikatakan, Nabi ini adalah Idris atau Daniel -'alaihima 

aṣ-salātu wa as-salām-. “Siapa yang sesuai garisnya”, 

yakni garis Nabi tersebut -'alaihi aṣ-salātu wa as-

salām-, “maka itulah”. Artinya, siapa sesuai garis Nabi 

itu maka itu dibolehkan. Akan tetapi kita tidak bisa 

mengetahui dengan yakin akan kesesuaian ini 

sehingga tidak dibolehkan. Intinya, perbuatan tersebut 

haram, karena tidak dibolehkan kecuali yakin sesuai 
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غيب، وما أخربوا خيربون انلاس أنهم يعلمون ال
انلاس به من الغيب إنما هو من إحياء اهلل إيلهم فال 

: )اَعلُِم -تعاىل-يَنسبونه إىل أنفسهم، كما قال اهلل 
َحًدا * إاِلَّ َمِن اْرتىََض ِمن 

َ
الَْغيِْب َفال ُيْظِهُر ىلَعَ َغيِْبِه أ

رََصًدا( رَُّسوٍل فَإِنَُّه يَْسلُُك ِمن بنَْيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه 
[؛ ألن الغيب مما اختص اهلل بعلمه، فال 27، 26]اجلن 

عياً ِلعض خصائص  عيه أحٌد نلفسه إال اكن ُمدَّ يَدَّ
ناعة، فظهر  الربوبية، وهذا ما يفعله أرباب هذه الصِّ
بهذا َدجل هؤالء يف دعوى أن هذا انليب الكريم معلم 

ُحٍد هلم. "قال: واكنت يل َجارية تَرىع َغنَما يل قِبَل 
ُ
أ

اِنيَِّة"، يعِّن: اكنت هل جارية تَرىع َغنمه يف  واجْلَوَّ
لَْعُت ذات يوم فإذا  حٍد. "فَاطَّ

ُ
موضع قريب من َجبل أ

يب قد ذهب بَِشاة من َغنَِمَها" يعِّن: علم أن اذلئب  اذلِّ
ياه، والغنم هل لكنه قال:  قد افرتس شاة من الشِّ

رُجٌل من )غنمها( أي: اليت تقوم يه براعيتها. "وأنا 
َسُفوَن" األسف: الَغضب، 

ْ
بَِّن آدم، آَسف كما يَأ

ئب لشاة  واملعىن: أنِّن غضبت عليها بسبب أكل اذلِّ
ياه؛ فأردت أن أرضبها رضبا شديدا ىلع ما هو  من الشِّ
ة" إال أنِّن لم  مقتىض الَغضب. "لكِّن َصَكْكُتَها َصكَّ
َتيْت 

َ
أفعل، بل اقترصت ىلع أن لطمتها لْطَمة، "فَأ

"،  -صىل اهلل عليه وسلم-ول اهلل رس م ذلك يلعَّ فَعظَّ
 -صىل اهلل عليه وسلم-بعد أن لَطمها جاء إىل انليب 

وأخربه بالقصة، فأْكرَب لْطَمه إياها،  أي: أْعَظمه.  فلما 
ليَم   -ريض اهلل عنه-رأى معاوية بن احلكم السُّ

قد تَأثر من فعله ذلك،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
نَفسه، قال: "قلت: يا رسول اهلل أفال  وأخذ يف

حررها من العبودية جراء رَضيب 
ُ
ْعِتُقَها؟" يعِّن: أ

ُ
أ

تَيْتُُه بها، فقال هلا: « ائِْتِِّن بها»إياها، قال: 
َ
يْن اهلل؟»فَأ

َ
« أ

أي: أين الَمعبود املستحق املوصوف بصفات 
صىل اهلل -الكمال؟. ويف رواية: )أين َربُّك؟( فانليب 

أراد بهذا السؤال اتلأكد أنها موحدة،  -عليه وسلم
فخاطبها بما يُفهم قصده؛ إذ عالمة املوحدين 
ماء"  اعتقادهم أن اهلل يف السماء. "قالت: يف السَّ

فوق لك  -سبحانه-ومعىن يف السماء: العلو، وأنه 
َشء وفوق َعرشه اذلي هو سقف املخلوقات. قال: 

dengan garis Nabi itu, sementara kita tidak bisa 

meyakininya. Bisa jadi perbuatan ini telah mansukh 

(dihapus) dalam syariat kita. Mungkin juga pembolehan 

ramalan melalui garis tersebut menjadi tanda kenabian 

Nabi itu dan hal itu telah selesai, sehingga kita dilarang 

melakukannya. Jadi hadis ini menunjukkan haramnya 

beraktifitas berdasarkan ramalan dengan media garis, 

bukan menunjukkan kebolehannya. Selain juga 

menunjukkan batil dan rusaknya cara manusia dalam 

meramal. Karena, kesesuaian itu mengharuskan 

mengetahuinya, dan pengetahuan ini terjadi dengan 

salah satu dari dua jalan: Pertama: nas yang tegas dan 

sahih tentang penjelasan metode ilmu ramal garis ini. 

Kedua: periwayatan secara mutawatir dari zaman Nabi 

tersebut hingga zaman Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Dan kedua jalan tersebut tidak ada. 

Penting dimengerti dalam masalah ini, bahwa para 

Nabi tidak mengklaim mengetahui perkara gaib, dan 

mereka tidak memberitahukan pada manusia bahwa 

mereka mengetahui perkara gaib. Perkara gaib yang 

mereka sampaikan pada manusia semata-mata 

berasal dari wahyu Allah, sehingga mereka tidak 

mengalamatkanya pada diri mereka. Sebagaimana 

bunyi firman Allah, “(Dia adalah Rabb) Yang 

Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan 

kepada seorangpun tentang yang gaib itu. Kecuali 

kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya 

Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka 

dan di belakangnya.” (Al-Jin: 26-27). Sebab perkara 

gaib itu termasuk perkara yang hanya diketahui Allah. 

Maka tak seorang pun yang mengklaim mengetahuinya 

melainkan dia berarti telah mengklaim menyandang 

sifat-sifat rubūbiyyah. Inilah yang dilakukan para pelaku 

“profesi ini”. Lantaran ini, kebohongan mereka nampak 

jelas melalui pengakuan bahwa Nabi yang mulia ini 

mengajari mereka. Ia menuturkan, "Aku memiliki 

seorang budak wanita yang bertugas 

menggembalakan dombaku di arah Uhud dan 

Jawwāniyah.” Maksudnya, ia memiliki budak wanita 

yang menggembalakan dombanya di tempat yang 

dekat dengan gunung Uhud. “Di suatu hari, aku melihat 

ternyata srigala telah memangsa seekor dombanya.” 

Yakni, ia mengetahui serigala telah menerkam seekor 

dombanya. Domba ini milik Mu'āwiyah, tapi ia 

mengatakan “dombanya” karena budak wanita itu yang 

memeliharanya. “Dan Aku seorang laki-laki keturunan 

Adam, aku marah sebagaimana mereka marah.” Al-

Asaf artinya marah. Maksudnya, aku marah kepadanya 

karena serigala berhasil memangsa seekor domba. 

Aku ingin memukulnya dengan pukulan keras sesuai 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:
 وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلنيالفقه 

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق

 .رواه مسلم راوي احلديث:

ليَم  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-معاوية بن احلَكم السُّ
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َواثُْكَل : اثلُّلْك: الُمصيبَُة َوالَفِجيَعةُ  •

يمِّ  •
ُ
يَاه : أ مِّ

ُ
 .أ

تُونَِِّن : يُْسِكتُونََِّن  •  .يَُصمِّ

عْ »قالت: أنت رسول اهلل، قال: « من أنا؟»
َ
ِتْقَها، فَإِنها أ

-وبرساتله  -تعاىل-فلما َشِهدت بعلو اهلل «. ُمْؤِمنَةٌ 
أمر بِعتقها؛ ألن ذلك ديلل ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم

 .إيمانها وسالمة معتقدها

tingkat kemarahan. “Tapi aku hanya menamparnya.” 

Yakni, aku tidak memukulnya dengan keras, tapi aku 

sekedar menamparnya. "Lalu aku mendatangi 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliau 

menganggap itu satu kesalahan besar yang telah aku 

lakukan.” Yakni, setelah Mu'āwiyah bin Ḥakam 

menampar budak wanita tersebut, ia datang pada Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan menceritakan 

peristiwa itu pada beliau. Ternyata beliau menganggap 

besar perkara tamparan tersebut. Manakala Mu'āwiyah 

bin Ḥakam As-Sulami -raḍiyallāhu 'anhu- melihat Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak suka perbuatannya 

itu dan meyayangkannya, ia berkata, “Aku berkata, 

"Wahai Rasulullah, bolehkah aku memerdekakannya?" 

Yakni, aku membebaskannya dari perbudakan sebagai 

balasan pukulanku padanya. “Beliau bersabda, “Bawa 

ia ke hadapanku.” Aku pun membawanya menemui 

beliau. Beliau menanyainya, “Di mana Allah?” yakni, di 

manakah sesembahan yang berhak disembah yang 

menyandang sifat-sifat sempurna. Dalam riwayat lain, 

“Di mana Rabbmu?” Melalui pertanyaan ini, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ingin memastikan bahwa 

wanita ini bertauhid, sehingga beliau berbicara 

kepadanya dengan kalimat yang dapat dimengerti 

maksudnya. Sebab tanda orang yang bertauhid adalah 

meyakini Allah berada di langit. “Ia menjawab, “Di 

langit.” Maksud di langit adalah di tempat tinggi dan 

bahwa Allah di atas segala sesuatu dan di atas 'Arsy-

Nya yang merupakan atap semua makhluk. “Beliau 

bertanya, “Siapa aku?” Ia menjawab, “anda Rasul 

Allah.” Beliau bersabda, “Merdekakanlah ia, ia seorang 

wanita Mukminah.” Ketika wanita ini mempersaksikan 

ketinggian Allah -Ta'ālā- dan kerasulan beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau memerintahkan 

supaya ia dimerdekakan. Karena hal itu bukti 

keimanannya dan kebersihan keyakinannya. 
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يمِّ  •
ُ
يِب هو وأيمِّ : أي: أفِْديه بأيب وأ

َ
 .بِأ

 .َما َكَهَرين : َما َنَهَريِن  •

ان : الاكهن: هو اذلي يتعاىط اخلرب عن الاكئنات يف مستقبل الزمان، ويديع معرفة األَسار •  .الُكهَّ

وَن : اتلَّطري: التَّشا • ُ ري؛ ألن اغلب التَّشاؤم عند َيتََطريَّ ضيفت إىل الطَّ
ُ
ؤم بِمريئ، أو مسموع، أو زمان، أو ماكن.وأصل اتلطري: التَّشاؤم، لكن أ

ري، فعلقت به  .الَعرب بالطَّ

َفنَّهم وَيْمنََعنَّهم • نَُّهم : يرَْصِ  .يَُصدَّ

ْمل • ب يف الرَّ وَن : من اخلَط، وهو: الرضَّ  .خَيُطُّ

ُحد : جبل معروف باملدين •
ُ
 . ة، سيم بذلك؛ تلوحده وانقطاعه عن بقية اجلبالأ

اِنيَّة : موضع يف شمايل املدينة •  .اجلَوَّ

 .آَسف : أْغَضب •

 .َصَكْكتَُها : لَطْمتُها •

م : جعل فعله باجلَارية َعظيما •  .َعظَّ

 :فوائد احلديث
 .أن الُمصيلِّ إذا َعطس؛ رُشع هل أن حَيمد اهلل يف نفسه .1

 .الُمخالف؛ لقوهل: )فرَماين القوم بأبصارهم..(إنكار الُمنكر ىلع  .2

 .أن احلَركة اليَِسرية يف الصالة ال تبطلها؛ لقوهل )فجعلوا يرَضبون بأيِْديهم ىلع أفَْخاِذهم( .3

 .باألبَوين -صىل اهلل عليه وسلم-جواز َتْفِدية انليب  .4

ه، بل أرشده إىل الصواب بطريقة  -اهلل عليه وسلم صىل-وِرفقه باجلاهل، فإن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-ُحسن تعليم انليب  .5 لم ُيَعنِّفه ولم يَُوخبِّ
 .-صىل اهلل عليه وسلم-أدىع إىل الَقبول 

 .جواز احلَلف من غري استحالف؛ لقوهل: )فواهلل..( ما لم يكن اعدة .6

: )ربِّ  -جال وعال-أن ما يتعلق خبطاب اِلاري  .7 أسألك، ربِّ أستغفرك، ربِّ أشكرك(؛ ألن هذا ليس مما ال تبطل به الصالة، فلو قال الُمصيلِّ
 .يتداوهل انلاس بينهم، بل هو داعء وعبادة

)ال يصلح فيها  -صىل اهلل عليه وسلم-ظاهره أنه ال فرق بني كون الالكم قليال أو كثريا، وال فرق بني صالة انلَّفل والَفرض؛ لعموم قوهل  .8
 .َشء(

 .عن غري قصد أن الصالة ال تبطل بالالكم الصادر .9

بإاعدة الصالة  -ريض اهلل عنه-لم يأمر ُمعاوية  -صىل اهلل عليه وسلم-أن من تكلم يف الصالة جاهال باحلُكم فال إاعدة عليه؛ ألن انليب  .10
 .جلَهله، ويلحق به انلَّايس، ومن َسبق لَسانه، ومن تكلم بغري قصد

، كقول املصيل لشخص: )ِع( أمر من الَويع، فهذا الكم تبطل به الصالة، أما ما ال قوهل: "الكم انلَّاس" ظاهره ولو اكن الالكم من حرف واحد .11
 .يسىم الكما كما لو تنحنح وقال :"أح، أح" لم تبطل به الصالة؛ ألنه ال يسىم الكما

الة إعراٌض عن مناجاة اهلل  .12  .-تعاىل-أنَّ خُمَاطبة انلاس يف الصَّ

د عليه حضوُر قلبه .13 الة، فال يلهيه عن معانيها وأحواهلا ُملٍْه، بل ُيْفِرُغ قلبه ويستجمعه؛ الستحضار ما يقوُل  يستحب للمصيلِّ ويتأكَّ يف الصَّ
 .فيها ويفعل

 .أن التَّسبيح واتلَّكبري وقراءة القرآن واجبات الصالة .14

ين شيئا فشيئا .15 ع تُؤخذ باتلَّدرج، فيَعلَّم الُمسلم اجلديد أمور ادلَّ  .أن أحاكم الرشَّ

 .هانة واتلََّطري قبل اإلسالمانتشار الكِ  .16

ان وتصديقهم فيما يقولون، وحتريم ما يُعطون من احلُلوان، وهو حرام بإمجاع املسلمني .17  .انلَّيه عن إتيان الُكهَّ

 .أن الشعور بالتشاؤم َشء ال يَأثم بمجرده؛ ألن هذه من األمور القلبية اليت ال يؤاخذ عليها اإلنسان، بل إذا عمل بمقتضاه .18

 .يع املرأة لألغنام، وانِْفرادها يف الربية إذا أِمنَت الِفتْنَةجواز رَ  .19

 .إلَهانة الُمسلم، سواء اكن برضبه أو َسبِّه أو حنو ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-تَعظيم انليب  .20

 .وأنه فوق ِعباده بَائن من َخلِقه -تعاىل-ديلل ىلع إثبات ُعلو اهلل  .21

 .ىلع إيمان الَعبدأن االعرتاف بُعلو اهلل ىلع َخلقه ديلل  .22
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إنك تأيت قوما من أهل الكتاب، فليكن أوَل ما 
  تدعوهم إيله شهادة أن ال هلإ إال اهلل

Sesungguhnya engkau akan mendatangi 
suatu kaum dari Ahli Kitab, maka 

hendaknya pertama kali yang engkau 
dakwahkan adalah agar bersyahadat 

(bersaksi) bahwa tiada Ilah yang berhak 
diibadahi selain Allah. 

 :احلديث .113
-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ملا بعث معاذا إىل ايلمن قال هل:  -صىل اهلل عليه وسلم
"إنك تأيت قوما من أهل الكتاب، فليكن أوَل ما 

رواية: "إىل  ويف-تدعوهم إيله شهادة أن ال هلإ إال اهلل" 
، فإن هم أطاعوك ذللك فأعلمهم أن -أن يوحدوا اهلل

اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف لك يوم ويللة، 
فإن هم أطاعوك ذللك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فَرُتَدُّ ىلع فقرائهم، فإن هم 
أطاعوك ذللك فإياك وَكَرائَِم أمواهِلم، واتق دعوة 

 لوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب".املظ

** 

113. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, "Bahwasanya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika 

mengutus Mu'āż ke Yaman, beliau bersabda 

kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi 

suatu kaum dari Ahli Kitab, maka hendaknya pertama 

kali yang engkau dakwahkan adalah agar bersyahadat 

(bersaksi) bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi 

selain Allah. Dalam riwayat lain, "Agar mereka 

mentauhidkan Allah." Jika mereka menaatimu untuk 

mentauhidkan Allah, maka beritahukan kepada mereka 

bahwa Allah mewajibkan pada mereka untuk 

melakukan salat lima waktu sehari semalam. Jika 

mereka menaatimu, maka beritahukan kepada mereka 

bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari 

orang-orang kaya lalu dibagikan kepada orang-orang 

fakir. Dan jika mereka menaatimu, maka hindarilah 

harta-harta berharga mereka saat menarik zakat! 

Takutlah doa buruk (kutukan) orang-orang yang 

terzalimi, karena sesungguhnya tiada penghalang 

antara doa tersebut dengan Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -أن انليب  ملا وجه معاذ بن جبل  -َصىلَّ اّللَّ
إىل إقليم ايلمن داعيا إىل اهلل  -ريض اهلل عنه-

ومعلما، رسم هل اخلطة اليت يسري عليها يف دعوته، 
من ايلهود فبني هل أنه سيواجه قوما أهل علم وجَدل 

وانلصارى؛ يلكون ىلع استعداد ملناظرتهم ورد 
شبههم، ثم يلبدأ يف دعوته باألهم فاألهم، فيدعو 
انلاس إىل إصالح العقيدة أوال؛ ألنها األساس، فإذا 
انقادوا ذللك أمرهم بإقام الصالة، ألنها أعظم 
الواجبات بعد اتلوحيد، فإذا أقاموها أمر أغنياءهم 

إىل فقرائهم؛ مواساة هلم وشكرا هلل،  بدفع زاكة أمواهلم
ره من أخذ جيد املال؛ ألن الواجب الوسط، ثم  ثم حذه

** 

Ketika Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengutus Mu'āż bin Jabal -raḍiyallāhu 'anhu- ke 

daerah Yaman untuk berdakwah sekaligus menjadi 

guru, maka beliau memberikan planing yang harus 

dijalaninya dalam berdakwah. Beliau menjelaskan 

bahwa Mu'āż akan menghadapi suatu kaum yang Ahli 

ilmu dan ahli debat dari kalangan Yahudi dan Nasrani, 

agar dia bersiap untuk mendebat mereka dan 

menjawab syubhat mereka. Kemudian beliau 

mengarahkannya agar dalam berdakwah 

menggunakan skala prioritas; pertama kali adalah 

membenarkan akidah mereka, karena akidah inilah 

yang pokok. Jika mereka tunduk, maka ajak mereka 

melaksanakan salat lima waktu, karena salat lima 

waktu adalah kewajiban yang paling utama setelah 

tauhid. Jika mereka telah mendirikan salat lima waktu, 

maka ajak orang-orang kaya mereka untuk membayar 

zakat harta benda mereka dan dibagikan kepada 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < اإلسالم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-والسالمعليه الصالة -ملعاذ سنة عرش قبل حج انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث : أرسل، واكن إرسال انليب  •

 .أهل الكتاب : هم ايلهود وانلصارى •

 .شهادة أن ال هلإ إال اهلل : املراد بذلك نطقا بها، ومعرفة معناها، والعمل بمقتضاها •

 .أطاعوك ذللك : آمنوا بذلك وعملوا به •

 .افرتض : أوجب •

 .صدقة : املراد بها الزاكة •

 .فإياك : احذر •

 .كرائم أمواهلم : خيارها •

 .اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل اتق دعوة املظلوم : •

 .حجاب : حائل •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-مرشوعية إرسال ادلاعة إىل اهلل  .1

 .أن شهادة أن ال هلإ إال اهلل أول واجب ويه أول ما يدىع إيله انلاس .2

 .أن معىن شهادة أن ال هلإ إال اهلل توحيُد اهلل بالعبادة، وترك عبادة ما سواه .3

 .قارئا وهو ال يعرف معىن ال هلإ إال اهلل، أو يعرفه وال يعمل به كحال أهل الكتاب أن اإلنسان قد يكون .4

 ."أن خماطبة العالم ليست كمخاطبة اجلاهل: "إنك تأيت قوما أهل كتاب .5

 .ماتلنبيه ىلع أنه ينبيغ لإلنسان خصوصا ادلاعية أن يكون ىلع بصرية من دينه؛ يلتخلص من شبهات املشبِّهني، وذلك بطلب العل .6

 .أن الصالة أعظم الواجبات بعد الشهادتني .7

 .فرضية الصلوات اخلمس .8

 .أن صالة الوتر ليست بواجبة .9

 .أن الزاكة أوجب األراكن بعد الصالة .10

 .ال جيوز دفع الزاكة لألغنياء .11

 .مصارف الزاكةبيان مرصٍف من مصارف الزاكة، وهم الفقراء وجواز االقتصار عليه، فال جيب أن يستوعب األصناف اثلمانية من  .12

املرشوع أن ترصف زاكة أهل لك بدل يف فقرائها؛ هلذا احلديث، فإن اكن نقل الزاكة إىل بدل آخر ملصلحة راجحة فال حرج يف ذلك؛ كشدة  .13
 .احلاجة يف اِلدل اآلخر، أو وجود األقرباء الفقراء وحنو ذلك

 .أن الزاكة ال تدفع للاكفر .14

 .إال برضا صاحبهأنه ال جيوز أخذ الزاكة من جيد املال  .15

حثهه ىلع العدل وترك الظلم؛ ئلال يدعو عليه املظلوم 
 .ودعوتُه مستجابة

kalangan fakir mereka sebagai bentuk keprihatinan 

sekaligus bersyukur kepada Allah. Beliau mewanti-

wanti agar tidak mengambil harta yang paling baik 

dalam pembayaran zakat, karena yang wajib adalah 

mengambil yang pertengahan. Kemudian beliau 

menyuruhnya berbuat adil dan menjauhi kezaliman, 

agar orang yang terzalimi tidak berdoa buruk 

(mengutuk)nya, karena doanya pasti terkabul. 
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 .حتريم أخذ الزاكة من خيار املال، وإنما يؤخذ الوسط .16

 .اتلحذير من الظلم، وأن دعوة املظلوم مستجابة ولو اكن اعصيًا .17

 املراجع:املصادر و

اجلديد يف  -2م. 2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل،  -1
 -3م. 2003 - ـه1424رشح كتاب اتلوحيد، حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي، حتقيق: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

ة بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطاني
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث  -4ه. 1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3390) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-العباس الفضل بن  اتلخريج:
 .اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
حاجته اليت إنما الطرية : أي: املنيه عنها، وحقيقتها وضابُطها ما محل اإلنسان ىلع امليضه فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليها، فإذا ردته عن  •

 من اتلولك ىلع اهلل وفتح ىلع نفسه باب اخلوف.عزم عليها كإرادة السفر وحنوه فقد ولَج باب الرشك وبرئ 
 .ما أمضاك : أي: محلك ىلع امليضه فيما أردت •

 .أو ردهك : عن امليض فيه •

 :فوائد احلديث
 .أن حقيقة الطرية الرشكية ما دفعت اإلنسان إىل العمل بها .1

 .أن ما لم يؤثِّر ىلع عزم اإلنسان من التشاؤم فليس بطرَية .2

 .صاحبها أو منعته حتريم الطرية إذا دفعت .3

  إنما الطرية ما أمضاك أو ردك
Sesungguhnya ṭiyarah itu adalah perkara 

yang menjadikanmu terus melangkah atau 
mengurungkan niatmu. 

 :احلديث .114
ُة -عن الفضل بن العباس  رَيَ ريض اهلل عنهما "إنما الِطه

ْمَضاَك أو 
َ
 ."رَدَّكَ ما أ

** 

114. Hadis: 

Dari al-Faḍl bin Abbās –raḍiyallāhu 'anhuma-, 

“Sesungguhnya ṭiyarah itu adalah perkara yang 

menjadikanmu terus melangkah atau mengurungkan 

niatmu.” 

  :درجة احلديث
إسناده ضعيف ملحوظة: هذا 
حكم حمقيق املسند، ولم جند 

 حكماً لألِلاين

** 

 Derajat hadis: 

أن الطرية املنيه عنها واليت يه رشٌك، حقيقتها 
وضابُطها ما محل اإلنسان ىلع امليضه فيما أراده أو رده 
عنه اعتماداً عليها، فإذا ردته عن حاجته اليت عِزم 
عليها كإرادة السفر وحنوه فقد ولَج باب الرشك وبرئ 

اهلل وفتح ىلع نفسه باب اخلوف.  من اتلولك ىلع
ومفهوم احلديث أن من لم تثِنه الطرية عن عزمه 

 فإنها ال ترضه.

** 

Hakikat dari ṭiyarah yang dilarang dan merupakan 

bentuk kesyirikan adalah ṭiyarah yang membawa 

seseorang untuk terus melanjutkan apa yang ingin 

dilakukannya atau mengurungkannya bersandar pada 

perkara tersebut. Jika dia mengurungkan hajat yang 

akan dilakukannya seperti ingin melakukan safar dan 

lainnya, maka sungguh dia telah masuk ke dalam pintu 

kesyirikan dan terlepas dari bertawakal kepada Allah, 

serta dia telah membuka pintu ketakutan untuk dirinya 

sendiri. Dan pemahaman dari hadis ini adalah bahwa 

siapa yang tidak terhalangi oleh ṭiyarah dalam perkara 

yang akan dilakukannya, maka hal itu tidak mengapa 

baginya. 
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 املراجع:املصادر و

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة،  -2م. 2001 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل  -1
اعدل مرشد، وآخرون، نرش:  -حتقيق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  -3م. 2003ه/1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

 .م2001 - ـه1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
   (3391) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال يزن عند اهلل : ال قيمة هل عند اهلل وال مزنلة •

 :فوائد احلديث
 .أن قيمة االنسان بعمله ال بشلكه وجسمه يوم القيامة .1

 . البرشيةالعربة باملقاييس الرشعية ال باتلصورات  .2

 .أنَّ ذا الَقْدر واجلَاه يف ادلنيا إذا لم يكن ذا تقوى، فليس هل قَْدر عند اهلل .3

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد  1430كنوز رياض الصاحلني، أ. د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل : 
 ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف اِلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة،اهلاليل، دار 

يمني، م.      رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العث1987 ـه -1407الطبعة الرابعة عرش  -م 1977 ـه 1397بريوت، الطبعة األوىل: 
ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، 1426انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

ه. صحيح 1422وىل، م . صحيح اِلخاري، ملحمد بن إسماعيل اِلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة : األ 2007 - ـه 1428بريوت الطبعة: األوىل،  -دمشق 
بريوت. تطريز رياض  -مسلم، ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد اِلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

اتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، الصاحلني، املؤلف: فيصل املبارك احلريميل انلجدي، املحقق: د. عبد العزيزآل محد، انلارش: دار العاصمة للنرش و
 .م 2002 - ـه 1423

   (3776) الرقم املوحد:

مني العظيم يوم القيامة ال  إنه يَلَأيت الرجُل السَّ
  يَِزن عند اهلل َجناح َبُعوضة

Sesungguhnya kelak akan didatangkan 
seseorang yang sangat besar dan gemuk 

pada hari kiamat, akan tetapi 
timbangannya di sisi Allah tidak seberat 

sayap nyamuk. 

 :احلديث .115
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

مني »قال:  -وسلماهلل عليه  إنه يَلَأيت الرَّجُل السَّ
 «.العظيم يوم القيامة ال يَِزُن عند اهلل َجناح َبُعوضة

** 

115. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia bersabda, 

“Sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang 

sangat besar dan gemuk pada hari kiamat, akan tetapi 

timbangannya di sisi Allah tidak seberat sayap 

nyamuk". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن الرجل العظيم صاحب اِلنية الضخمة املتعاظم 
ادلنيا املتجرب املتغطرس بأفعاهل ىلع خلق اهلل يف 

وأقواهل، فإنه يوم القيامة ال يزن عند اهلل جناح 
 .بعوضة، وال تكون هل قيمة وال مزنلة

** 

Sesungguhnya orang besar yang memiliki ukuran 

badan sangat besar, yang sombong terhadap makhluk 

Allah di dunia, yang angkuh dan sombong dengan 

perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapannya, maka 

sungguh pada hari kiamat nanti timbangannya di sisi 

Allah tidak seberat sayap nyamuk dan dia tidak 

memiliki nilai serta kedudukan sama sekali. 
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إنه خيرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب اهلل 
رطبا، ال جياوز حناجرهم، يمرقون من ادلين 

 من الرميةكما يمرق السهم 
 

Sesungguhnya dari keturunan orang ini 
akan muncul suatu kaum yang membaca 

kitabullah, tetapi bacaannya tidak melewati 
tenggorokannya, mereka keluar dari agama 
sebagaimana melesatnya anak panah dari 

busurnya.” Aku kira Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- juga bersabda, “Seandainya aku 
bertemu dengan mereka niscaya aku akan 
membunuh mereka sebagaimana bangsa 

Ṡamūd dibinasakan". 

 :احلديث .116
قال: بَعث يلعُّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

صىل -إىل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-بن أيب طالب 
ِمن ايلََمن بُذَهيْبة يف أِديٍم َمْقُروظ،  -اهلل عليه وسلم

ربَعة َنَفر، بني 
َ
مها بني أ ل من تَُرابِها، قال: فَقسَّ لم حُتَصَّ

ُعيَيْنة بن بدر، وأقَْرع بِن َحابِس، وَزيِد اخلَيل، 
َفيل، فقال رجل  ا اَعِمر بُن الطُّ ا َعلَقَمة وإمَّ والرابع: إِمَّ

صَحابه: ُكنَّا حنْن أحق بهذا 
َ
من هؤالء، قال: فبلغ ِمن أ

َمنُويِن »فقال:  -صىلَّ اهلل عليه وسلم-ذلك انليبَّ 
ْ
أال تَأ

ِتيِِّن خرُب السماِء صباًحا 
ْ
ماِء، يَأ وأنا أمنُي َمن يف السَّ

، ُمرْشُف «ومساءً  ، قال: فقام رجٌل اغئُِر الَعيْنَنْيِ
أس ، الوَْجنَتني، ناِِشُ اجلَبْهة، َكثُّ اللِّحيَة، حَمْلُوُق الرَّ

ر اإلزار، فقال يا رسوَل اهلل اتَّق اهلل، قال:  ُمَشمَّ
َولَْسُت أحقَّ أهِل األرض أن يتَّيِقَ اهلل»

َ
قال: « َويْلَك، أ

ثم وىلَّ الرَّجُل، قال خادل بن الويلد: يا رسول اهلل، أال 
فقال « ال، لََعلَّه أْن يكون يَُصيلِّ »أرِضُب ُعنَُقه؟ قال: 

قول بلسانِه ما ليس يف قلِبه، خادل: وَكم ِمن ُمَصلٍّ ي
إين لم أوَمْر »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 

ُشقَّ بطونَهم
َ
َب عن قلوب انلاس وال أ َنقِّ

ُ
قال: ثم « أْن أ

إنه خيرج من ِضئِضئ »نظر إيله وهو ُمْقٍف، فقال: 
هذا قوٌم يتلوَن كتاَب اهلِل َرْطبًا، ال جُيَاِوز َحنَاِجَرهم، 

ِميَّةَيْمُرقون  ْهُم ِمن الرَّ ين كما َيْمُرق السَّ ، «من ادلِّ
ْقتُلَنَُّهم َقتَْل ثمودَ »وأظنه قال: 

َ
 «.لنئ أدركتُهم أل

** 

116. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al Khudriy -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata: “Ali bin Abi Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengirimkan sebatang emas yang belum dibersihkan 

dari tanah (masih bercampur) kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- membagikannya kepada empat 

orang: 'Uyainah bin Badr, Aqra' bin Ḥābis, Zaid Al Khail, 

dan yang keempat adalah 'Alqamah atau 'Āmir bin 

Ṭufail. Melihat hal itu, salah seorang sahabat berkata, 

“Kami lebih berhak atas emas tersebut daripada orang-

orang ini”. Perawai mengatakan, ketika kabar itu 

didengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

beliau bersabda, “Tidakkah kalian mempercayaiku 

padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh Żat 

yang di langit (Allah)? Aku menerima kabar dari langit 

pagi dan sore hari.” Dia (perawi) berkata, Tiba-tiba 

seorang laki-laki dengan mata cekung, tulang pipi 

cembung, dahi menonjol, berjenggot tebal, berkepala 

gundul dan mengangkat kain sarungnya berkata, “Ya 

Rasulullah! Bertakwalah (takutlah) kepada Allah.” Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Celaka kamu, 

bukankah aku adalah orang yang paling berhak untuk 

takut kepada Allah?” Dia (perawi) berkata, Lalu orang 

itu beranjak dari tempat duduknya. Khālid bin Walīd 

berkata, “Ya Rasulullah! Izinkan aku menebas 

lehernya.” Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Jangan, bisa jadi ia mengerjakan salat.” Khalid 

berkata, “Berapa banyak orang yang salat akan tetapi 

perkataan lisannya tidak sesuai dengan hatinya.” 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Aku 

tidak diperintah untuk menyelidiki hati manusia atau 

mengorek isi perutnya”. Dia (perawi) berkata, 

Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat 

kepada orang itu ketika ia pergi, lalu bersabda, 

“Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul 

suatu kaum yang membaca kitabullah, tetapi 

bacaannya tidak melewati tenggorokannya, mereka 

keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

panah dari busurnya.” Aku kira Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- juga bersabda, “Seandainya aku bertemu 

dengan mereka niscaya aku akan membunuh mereka 

sebagaimana bangsa Ṡamūd dibinasakan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يلع بن أيب طالب  -صىل اهلل عليه وسلم-أرسل انليب 
ويقبض الزاكة من  -تعاىل-إىل ايلمن، يدعو إىل اهلل 

أصحابها، ويقيض يف املنازاعت، واكن ذلك قبل حجة 
الوداع، ثم إن علياً رجع من ايلمن، وقابل رسول اهلل 

حجة الوداع، واكن بمكة، يف  -صىل اهلل عليه وسلم-
قد أرسل بقطعة من اذلهب لم َتلص من ترابها، 
فليست ذهباً خالصاً؛ ألنها خمتلطة بالرتاب، فقسمها 

بني هؤالء األربعة  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
املذكورين رجاء إسالمهم، واكنوا رؤساء قبائلهم، فإذا 

يب أسلموا أسلم تبعاً هلم خلق كثري، وهلذا أعطاهم انل
املال ترغيباً هلم يف اإلسالم،  -صىل اهلل عليه وسلم-

وتأيلفاً لقلوبهم عليه، ومن اكن منهم مسلًما فيعطى 
تلقوية إيمانه وتثبيته، واكنت هذه القطعة اذلهبية من 
اخلمس، واستبعد أهل العلم أن تكون من أصل 
الغنيمة، ويمكن أن تكون زاكة. فلما أعطى انليب 

هؤالء األربعة املذكورين قام  -لمصىل اهلل عليه وس-
رجل من املسلمني، فقال: كنا حنن أحق أن نُعطى من 

صىل اهلل -هذا املال من هؤالء األربعة؟ فعلم انليب 
أال تأمنوين وأنا أمنُي َمن »بذلك فقال:  -عليه وسلم

أي: « يف السماِء، يأتيِّن خرُب السماِء صباًحا ومساءً 
سالة اليت أرسلِّن بها إىل ىلع الر -تعاىل-يأمنِّن اهلل 

األرض، وال تأمنِّن أنت أيها املعرتض، وَمن ىلع 
شالكتك ممن ضل طريق الرشد، ال تأمنوين ىلع ُحطام 
ادلنيا أن أضعه حيث جيب أن يوضع، ىلع وفق أمر 

من أدلة علو اهلل « َمن يف السماءِ »، وقوهل: -تعاىل-اهلل 
لسماء، و"يف" ىلع خلقه، ومعناه: اهلل اذلي يف ا -تعاىل-

هنا بمعىن "ىلع" ألن العرب قد تضع "يف" بموضع "ىلع" 
: }فسيحوا يف األرض{، وقال: -تعاىل-قال اهلل 

}وألصلبنكم يف جذوع انلخل{ ومعناه: ىلع 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengutus Ali bin Abi 

Ṭālib ke Yaman untuk mengajak (manusia) kepada 

Allah –Ta'ālā-, mengambil zakat dari mereka yang 

berkewajiban untuk membayarnya serta memutuskan 

dalam berbagai perselisihan. Ini terjadi sebelum haji 

wadak, lalu Ali kembali dari Yaman dan menemui 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di Makkah pada 

waktu haji wadak. Dan sebelumnya dia pernah 

mengirim sebatang emas yang belum dibersihkan dari 

tanahnya, batangan emas tersebut bukan emas murni; 

karena ia masih bercampur dengan tanah. Kemudian 

Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membagikannya 

kepada empat orang yang diharapkan keislamannya. 

Mereka semua adalah pemuka kaumnya masing-

masing. Jika mereka masuk Islam, maka akan banyak 

orang masuk Islam mengikuti mereka. Oleh karena 

itulah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi 

mereka harta tersebut agar mendorong mereka 

memeluk Islam, serta untuk meluluhkan hati mereka. 

Dan bagi yang telah masuk Islam sebelumnya, maka ia 

diberi harta tersebut untuk menguatkan dan 

meneguhkan keimanannya. Batangan emas tersebut 

adalah bagian dari seperlima (hak Allah dan Rasul-

Nya), dan para ulama tidak memasukkannya bagian 

dari pokok harta ganimah, dan bisa jadi itu adalah harta 

zakat. Tatkala Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberikan harta tersebut kepada empat orang tadi, 

berdirilah seorang lelaki dari kaum Muslimin lalu 

berkata, “Kami lebih berhak untuk mendapatkan harta 

tersebut daripada mereka? Kemudian Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- pun mengetahui hal itu lalu bersabda, 

“Tidakkah kalian mempercayaiku padahal aku adalah 

orang yang dipercaya oleh Żat yang di langit (Allah)? 

Aku menerima kabar dari langit pagi dan sore hari.” 

Maksudnya adalah bahwa Allah –Ta'ālā- 

mempercayaiku membawa risalah untuk penduduk 

bumi, dan kamu tidak mempercayaiku wahai 

penentang keputusan dan orang-orang yang serupa 

denganmu dari kalangan mereka yang tersesat dari 

jalan petunjuk? Engkau tidak mempercayaiku atas 

barang dunia untuk diletakkan di tempat yang 

semestinya dengan perintah Allah –Ta'ālā-. Sabda 
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يف »األرض، وىلع جذوع انلخل، فكذلك قوهل: 
أي: ىلع العرش، فوق السماء، وهذا احلديث « السماء

 -تعاىل-مثل قول اهلل 
َ
ن : }أ

َ
َماء أ ن يِف السَّ ِمنُتم مَّ

َ
أ

رَْض فَِإَذا يِهَ َتُموُر }
َ
ن 16خَيِْسَف بُِكُم األ ِمنتُم مَّ

َ
مْ أ

َ
{ أ

ن يُرِْسَل َعلَيُْكْم َحاِصًبا ً{. وبينما هم 
َ
َماء أ يِف السَّ

كذلك قام رجل من صفته أن عينيه داخلتني يف 
حماجرهما الصقتني بقعر احلدقة، وعظما خديه 

فع اجلبهة، ضخم اللحية، رأسه حملوق، بارزان، مرت
صىل اهلل -ثوبه مرتفع أىلع من الكعبني، فقال للنيب 

صىل اهلل عليه -: اتق اهلل، فقال انليب -عليه وسلم
َولَْسُت أحقَّ أهل األرض أن يتيَق »: -وسلم

َ
َويْلَك، أ

هو أحق انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم-يعِّن: أنه « اهلل
وتقواه، ومن الضالل  -عاىلت-وأوالهم بطاعة اهلل 

املبني أن يتصور اإلنسان الطاعة معصية، فهذا 
صىل اهلل -الرجل املعرتض تصور أن فعل رسول اهلل 

معصية، وأنه من الظلم، فنصب نفسه  -عليه وسلم
-صىل اهلل عليه وسلم-آمراً بتقوى اهلل، فقال للرسول 

صىل اهلل عليه -مع أن فعل رسول اهلل « اتق اهلل: »
هو اتلقوى، ومن أعظم الطااعت، فهو يعطي  -سلمو

هلل، ونلرص دينه، وهداية عباده. فلما ذهب الرجُل، 
قال خادل بن الويلد: يا رسول اهلل، دعِّن أقتله؟ فقال 

« ال، لعلَّه أْن يكون يصيل»: -صىل اهلل عليه وسلم-
فقال خادل: وكم ِمن ُمَصلٍّ يقول بلسانِه ما ليس يف 

إين لم »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  قلِبه، قال رسول
ُشقَّ بطونَهم

َ
َب عن قلوب انلاس وال أ َنقِّ

ُ
« أوَمْر أْن أ

أي: إنما أاعمل انلاس بما ظهر منهم، وأترك بواطنهم 
هلل هو أعلم بها، فيحاسبهم عليها سبحانه، ويف رواية 

. ثم نظر -ريض اهلل عنه-أن القائل عمر بن اخلطاب 
هلذا  الرجل وهو ذاهب  -يه وسلمصىل اهلل عل-انليب 

إنه خيرج من ِضئِضئ هذا قوٌم يتلوَن كتاَب »فقال: 
اهلِل َرْطبًا، ال جياوز حناجَرهم، َيْمُرقون من ادلين كما 
ِميَّة، لنئ أدركتُهم ألقتلنَّهم َقتَْل  ْهُم ِمن الرَّ َيْمُرق السَّ

واملقصود: اإلخبار بأنه يأيت من جنس هذا « ثمودَ 
ال، قوم يسلكون مسلكه، يقرؤون القرآن الرجل الض

سهاًل لكرثة قراءتهم وحفظهم هل، ولكن ال يصل إىل 

beliau: (من في السماء) adalah dalil yang menunjukkan 

ketinggian Allah –Ta'ālā- atas seluruh makhluk-Nya. 

Maknanya adalah Allah yang berada di atas langit. Dan 

-di atas”, karena orang“ (على) maknanya adalah (في)

orang Arab terkadang menggunakan kata (في) untuk 

menunjukkan makna (على) “di atas”. Allah –Ta'ālā- 

berfirman: (فسيحوا في األرض) “maka berjalanlah kamu di 

muka bumi”, dan firman-Nya: (وألصلّبنّكم في جذوع النخل) “dan 

sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian di 

batang pohon kurma”. Maknanya adalah “di atas bumi” 

dan “di atas batang pohon kurma”. Demikian juga 

dengan sabda beliau: (في السماء) maknanya adalah “di 

atas 'Arsy”, di atas langit. Hadis ini seperti firman Allah 

–Ta'ālā-: ( ( 16رض فإذا هي تمور )أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم األ

 Apakah kamu merasa“ (أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا

aman terhadap Allah yang berada di atas langit bahwa 

Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, 

sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?. Atau 

apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang 

berada di atas langit bahwa Dia akan mengirimkan 

badai yang berbatu. Ketika mereka dalam keadaan 

seperti itu, berdirilah seorang laki-laki yang di antara 

ciri-cirinya adalah bermata cekung, tulang pipi 

cembung, dahi menonjol, berjanggut tebal, berkepala 

gundul dan bajunya di atas kedua mata kaki, kemudian 

berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

“Bertakwalah kepada Allah!” Lalu Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, “Celaka kamu, bukankah 

aku adalah orang yang paling berhak di muka bumi ini 

untuk bertakwa (takut) kepada Allah?” Maksudnya 

adalah bahwa beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

adalah orang yang paling berhak dan paling utama 

dalam ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah –

Ta'ālā-. Dan termasuk kesesatan yang sangat nyata 

ketika seseorang menganggap suatu ketaatan sebagai 

sebuah kemaksiatan. Lelaki yang menentang 

keputusan tersebut menganggap bahwa apa yang 

diperbuat oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

adalah kemaksiatan dan kezaliman, sehingga dia 

menampakkan dirinya sebagai orang yang menyuruh 

untuk bertakwa kepada Allah, dia berkata kepada 

Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, “Bertakwalah 

kepada Allah”, padahal apa yang diperbuat oleh 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah 

ketakwaan dan ketaatan yang paling besar. Beliau 

memberi karena Allah, untuk menolong agama-Nya 

dan memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Nya. 

Tatkala lelaki tersebut telah pergi, Khālid bin Walīd 

berkata, “Ya Rasulullah, biarkan saya 

membunuhnya?”. Beliau menjawab, “Jangan, bisa jadi 
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ِعيَهُة الَعْقِليَهةُ  اتلصنيف: ْ َفاُت الرَشه َفاُت اإِللَِهيَهُة << الِصه   عقيدة << الصِّ

قلوبهم، فهم ال يفهمونه ىلع ما أريد، بل يضعونه يف 
غري موضعه؛ ألنهم ضالون وجاهلون، وهلذا خيرجون 
من اإلسالم برسعة وسهولة، غري متأثرين به، كأنهم 

وا يف اإلسالم، لم يدخلوه، وهذا يدل ىلع أنهم دخل
ولكن لم يتمكن اإليمان يف قلوبهم، ولم يفهموه 
ىلع وجهه، وهلذا صار من أوصافهم: أنهم يقتلون أهل 
اإلسالم، ويدعون الكفار عباد األوثان، ومن أجل 

لنئ أدركتهم، »: -صىل اهلل عليه وسلم-ذلك قال 
أي: ألقتلنهم القتل الشديد « ألقتلنهم قتل ثمود

 .منهم أحداً  القوي، فال أبيق

ia mengerjakan salat”. Lalu Khalid berkata, “Berapa 

banyak orang yang salat berkata dengan lisannya yang 

tidak sesuai dengan hatinya.” Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, “Aku tidak diperintah untuk 

menyelidiki hati seseorang atau mengetahui isi 

perutnya”. Maksudnya adalah: Aku memperlakukan 

orang sesuai dengan apa yang tampak dari mereka 

dan aku menyerahkan apa yang tersembunyi di dalam 

hati mereka kepada Allah yang Maha Mengetahui hal 

tersebut, kelak Dia –Subḥānahu wa Ta'ālā- akan 

menghisabnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan 

bahwa orang yang berkata itu adalah Umar bin Khaṭṭāb 

-raḍiyallāhu 'anhu-. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- melihat kepada lelaki tadi ketika ia beranjak 

pergi lalu bersabda, “Sesungguhnya dari keturunan 

orang ini akan muncul suatu kaum yang membaca 

kitabullah, tetapi bacaannya tidak melewati 

tenggorokannya, mereka keluar dari agama 

sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. 

Seandainya aku bertemu dengan mereka niscaya aku 

akan membunuh mereka sebagaimana bangsa Ṡamūd 

dibinasakan. Maksudnya adalah pemberitahuan 

bahwa nanti akan ada golongan manusia seperti lelaki 

yang tersesat tersebut, golongan yang menapaki 

jalannya, mereka membaca Alquran dengan mudah 

karena seringnya mereka membaca dan banyaknya 

hafalan mereka, tetapi semua itu tidak sampai ke hati 

mereka. Mereka tidak memahaminya sesuai dengan 

yang seharusnya, tetapi mereka menempatkannya 

bukan pada tempatnya; karena mereka itu adalah 

orang-orang yang tersesat dan tidak memiliki 

pengetahuan. Oleh karena itu, mereka keluar dari 

Islam dengan cepat dan mudah, tidak merasa 

tersentuh olehnya (Islam), seakan-akan mereka belum 

pernah memeluknya. Ini menunjukkan bahwa mereka 

itu telah masuk Islam, namun keimanan tidak tertanam 

di dalam hati mereka serta tidak memahaminya secara 

benar. Oleh karena itu, di antara karakteristik mereka 

adalah mereka selalu membunuh orang-orang Islam 

dan membiarkan orang-orang kafir penyembah 

berhala. Karena itulah beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Seandainya aku bertemu dengan 

mereka niscaya aku akan membunuh mereka 

sebagaimana bangsa Ṡamūd dibinasakan”. 

Maksudnya adalah aku benar-benar akan membunuh 

mereka dengan sangat dahsyat hingga tidak aku 

tinggalkan satu orangpun dari mereka. 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سعيد اخلدري  أبو اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُذَهيبة : تصغري: ذهبة، واملعىن: قطعة من ذهب •

 .أديم : اجلدل املدبوغ •

ْفَرة •  .مقروظ : مدبوغ بالقرظ, وُهَو شجر يدبغ بورقه ولونه يميل إىَِل الصُّ

ل : لم َتلَّص من تراب املعدن •  .لم حتصَّ

 .العينني : عيناه داخلتان يف حماجرهما اغئر •

 .مرشف : بارز •

 .الوجنتان : العظمان املرشفان ىلع اخلدين •

 .ناِش : مرتفع •

 .اجلبهة : ما بني احلاجبني ومقدم الرأس •

 .َكثُّ اللِّحية : كثري شعرها •

ر اإلزار : تشمريه رفعه عن الكعب •  .ُمَشمَّ

 .ويلك : الويل: الرش والفضيحة واِللية •

َنقِّ  •
ُ
 .َب : ِمن نقبت احلائط نقبا، إذا فتحت فيه فتحاأ

 .ُمْقٍف : ُمَولٍّ للناس قفاه، أي ذهب وتركهم خلفه •

 .ِضئِضئ : نسل أو شبه وجنس •

 .يمرقون : خيرجون •

 .الرمية : الصيد اذلي ترميه فتقصده وينقذف فيه سهمك وهو لك دابة مرمية •

 .رطبا : سهال لكرثة حفظهم هل •

 :فوائد احلديث
 .تعاىل ىلع خلقه وأنه يف السماء، بمعىن أنه فوقها علو اهلل .1

 .إعطاء بعض الكفار من أموال املسلمني تلأيلفهم وحتبيبهم يف اإلسالم .2

 .معاملة انلاس بما ظهر منهم، واهلل يتوىل َسائرهم .3

 .تعظيم قدر الصالة، وأن أهل الصالة ال يُقتلون .4

 .أذاهمخطر اخلوارج، وأنهم إذا قاتلوا يرشع قتاهلم دلفع  .5

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 احلنىف بدر ادلين موىس بن أمحد بن ملحمود اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 – العلمية املكتبة: انلارش الفيويم، يلع بن حممد بن ألمحد الكبري، الرشح غريب يف املنري املصباح. بريوت –العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ه. إكمال املعلم 1379بريوت، -فةاملعر دار: نرش اخلطيب، ادلين حمب: حتقيق العسقالين، حجر البن اِلخاري، صحيح رشح اِلاري فتح. بريوت

تلوزيع، بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش وا
نرش: دار اهلداية. رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري، م. تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي،  1998  - ـه 1419مرص، الطبعة: األوىل، 

ه. معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد  1405لعبد اهلل بن حممد الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 
 .م 2008 - ـه 1429ىل، احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األو

   (8307) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل منكم خليل، فإن 
اهلل قد اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال، 

أبا ولو كنت متخذا من أميت خليال الختذت 
 بكر خليال

 

Sesungguhnya aku berlepas diri kepada 
Allah untuk mengangkat seorang dari 
kalian sebagai khalil (kekasih) bagiku. 

Sesungguhnya Allah telah menjadikanku 
sebagai khalil-Nya sebagaimana Allah 

menjadikan Ibrahim sebelumku sebagai 
khalil-Nya. Seandainya aku boleh 

menjadikan seseorang dari kalangan 
umatku sebagai khalil, niscaya kujadikan 

Abu Bakar sebagai khalilku. 

 :احلديث .117
قال:  -ريض اهلل عنه-عن جندب بن عبد اهلل 

قبل أن يموت  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب 
يكون يل  إين أبرأ إىل اهلل أن»خبمس، وهو يقول: 

منكم خليل، فإن اهلل قد اَتذين خليال كما اَتذ 
إبراهيم خليال، ولو كنت متخذا من أميت خليال 
الَتذت أبا بكر خليال، أال وإن من اكن قبلكم 
اكنوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أال فال تتخذوا 

 «.القبور مساجد، فإين أنهاكم عن ذلك

** 

117. Hadis: 

Dari Jundub bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhu-, dia 

berkata, aku pernah mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- lima hari sebelum beliau wafat bersabda, 

“Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk 

mengangkat seorang dari kalian sebagai khalil 

(kekasih) bagiku. Sesungguhnya Allah telah 

menjadikanku sebagai khalil-Nya sebagaimana Allah 

menjadikan Ibrahim sebelumku sebagai khalil-Nya. 

Seandainya aku boleh menjadikan seseorang dari 

kalangan umatku sebagai khalil, niscaya kujadikan Abu 

Bakar sebagai khalilku. Ketahuilah! Sesungguhnya 

umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan-

kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ingatlah, 

jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai 

masjid! Sesungguhnya aku melarang hal itu”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قبيل وفاته إىل أمته  -َصىله اّللَّ َعلَيِْه وَسلهمَ -يتحدث 
، فيخرب عن ماكنته عند اهلل، وأنها بلغت  حبديث مهمه

عليه -أىلع درجات املحبة، كما ناهلا إبراهيم 
، وذللك نىف أن يكون هل خليٌل غري اهلل؛ -السالم

مه ومعرفته، فال ألن قلبه امتأل من حمبته وتعظي
يتسع ألحد، واخللة يف قلب املخلوق ال تكون إال 
لواحد، ولو اكن هل خليٌل من اخللق لاكن أبا بكر 

، وهو إشارٌة إىل فضل أيب -ريض اهلل عنه-الصديق 
بكر واستخالفه من بعده، ثم أخرب عن غلو ايلهود 
وها متعبدات  وانلصارى يف قبور أنبيائهم حىت صريه

أمته أن يفعلوا مثل فعلهم، وانلصارى رشكية، ونىه 
ليس هلم إال نيب واحد وهو عيىس، لكنهم يعتقدون 
أن هل قرًبا يف األرض، واجلمع باعتبار املجموع، 

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelang wafatnya menyampaikan sebuah wasiat 

penting kepada umatnya. Beliau memberitahukan 

kedudukannya di sisi Allah. Kedudukan itu mencapai 

derajat paling tinggi dalam kecintaan, sebagaimana 

derajat itu diraih oleh Ibrahim -Alaihissalām-. Untuk itu, 

beliau menafikan adanya kekasih baginya selain Allah. 

Sebab, hati beliau dipenuhi dengan cinta-Nya, 

pengagungan-Nya, dan makrifat-Nya sehingga tidak 

muat bagi seorang pun. Al-Khullah dalam hati seorang 

makhluk hanya untuk satu orang. Seandainya beliau 

memiliki orang yang disayang di kalangan manusia, 

niscaya orang itu adalah Abu Bakar. Ini merupakan 

isyarat mengenai keutamaan Abu Bakar dan 

penunjukannya sebagai khalifah setelahnya. 

Selanjutnya beliau mengabarkan tentang tindakan 

berlebih-lebihan yang dilakukan orang-orang Yahudi 

dan Nashrani terhadap kuburan para nabi mereka 

sehingga mereka menjadikan kuburan-kuburan itu 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:
  العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم

 .مسلمرواه  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جندب بن عبد اهلل بن سفيان اِلجيل  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خبمس : أي: مخس يلال. وقيل: مخس سنني •

 .إين أبرأ : أي: أمتنع وأنكر •

 .خلياًل : اخلليل هو املحبوب اغية احلب •

 .وتنبيه أال : حرف استفتاح •

 .من اكن قبلكم : يعِّن: ايلهود وانلصارى •

 .يتخذون قبور أنبيائهم مساجد : بالصالة عندها وإيلها، وبناِء املساجد والقباب عليها، أي ىلع القبور نفسها •

 :فوائد احلديث
 .ىلع ما يليق جبالهل -سبحانه-إثبات املحبة هلل  .1

 .-عليهما السالم-فضل اخلليلني: حممد وإبراهيم  .2

 .ل أيب بكر الصديق، وأنه أفضل األمة ىلع اإلطالقفض .3

 .-ريض اهلل عنه-أنه ديلل ىلع خالفة أيب بكر الصديق  .4

 .-تعاىل-هلل  -صىل اهلل عليه وسلم-إثبات خلة انليب  .5

 .أن بناء املساجد ىلع القبور من سنن األمم السابقة .6

 .بىن عليها مساجد أو قباٌب، حذراً من الوقوع يف الرشك بسبب ذلكانليه عن اَتاذ القبور أمكنة للعبادة يُصىل عندها أو إيلها ويُ  .7

 .سد اذلرائع املفضية إىل الرشك .8

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، 1435كتاب اتلوحيد، لإلمام حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة , 
ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، 1424العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد , مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، ملحمد بن عبد 

 .ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت1422للشيخ صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل 
   (3347) الرقم املوحد:

رفع ولم يصلب  -عليه السالم-والصحيح أن عيىس 
 .ولم يدفن

sebagai tempat-tempat ibadah syirik. Beliau melarang 

umatnya untuk meniru perbuatan mereka. Orang-orang 

Nashrani hanya memiliki satu nabi, yaitu Isa. Hanya 

saja, mereka meyakini bahwa Isa mempunyai kuburan 

di bumi. Sedangkan pendapat yang shahih adalah 

bahwa Isa -Alaihissalām- diangkat (ke langit), tidak 

disalib dan tidak dikubur. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  إين أحبك يف اهلل، فقال: أحبك اذلي أحببتِن َل

Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
mencintai orang ini." Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bertanya kepadanya, 
"Apakah engkau sudah memberitahukan 

padanya tentang itu?" Orang itu menjawab, 
"Belum." Beliau bersabda, "Beritahukan 

kepadanya!" Lantas orang itu menemuinya 
lalu berkata, "Sesungguhnya aku 

mencintaimu karena Allah." Orang itu 
menjawab, "Semoga Allah mencintaimu, 
Zat yang menjadikanmu mencintai aku 

karena-Nya". 

 :احلديث .118
أنَّ رَُجاًل اَكَن  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َفَمرَّ رَُجٌل بِِه، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ِعند انَليِبَّ 
ِحبُّ َهَذا، َفَقال هَلُ انليَِبُّ 

ُ
صىل اهلل -يا رسول اهلل، أينِّ أَل

ْعلَْمتَُه؟»: -وسلمعليه 
َ
أ
َ
ْعِلْمهُ »قال: ال. قال: « أ

َ
، «أ

ي  ِ َحبَّك اذلَّ
ه
ِحبُّك يِف اهلل، فقال: أ

ُ
فَلَِحَقُه، فقال: إِينِّ أ

ْحبَبْتَِِّن هَلُ.
َ
 أ

** 

118. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ada 

seorang lelaki yang sedang berada di sisi Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Tiba-tiba ada orang yang 

melintasinya. Orang (yang berada di sisi beliau) 

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 

mencintai orang ini." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah 

memberitahukan padanya tentang itu?" Orang itu 

menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Beritahukan 

kepadanya!" Lantas orang itu menemuinya lalu 

berkata, "Sesungguhnya aku mencintaimu karena 

Allah." Orang itu menjawab, "Semoga Allah 

mencintaimu, Zat yang menjadikanmu mencintai aku 

karena-Nya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-جاء هذا احلديث انلبوي الرشيف تطبيقا ألمره 
بأن يُعِلم اإلنسان أخاه إذا  -صىل اهلل عليه وسلم

ا قال هل رجٌل جالٌس عنده: إينِّ أحب هذا  أحبَّه، لَمَّ
صىل اهلل -الرجل. يقصد رجاًل آخر مرَّ بهما، فقال هل 

: " أأعلمته" فدل هذا ىلع أنه من السنَّة -عليه وسلم
إذا أحبَّ املسلم شخصا أن يقول هل: إين أحبك، وذلك 
ملا يف هذه اللكمة من إلقاء املحبة يف قلبه؛ ألنَّ 
اإلنسان إذا علم من أخيه أنَّه حيبه أحبَّه، مع أن 

ا تعارف وتآلف وإن لم تنطق األلسن. وكما القلوب هل
: "األرواح جنود -عليه الصالة والسالم-قال انليب 

جمندة ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها 

** 

Hadis nabawi yang mulia ini dikemukakan sebagai 

penerapan dari perintah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bahwa seseorang hendaknya memberitahu 

saudaranya jika dia mencintainya. Makna ini 

sebagaimana terkandung dalam dialog antara Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan Anas -raḍiyallāhu 

'anhu- saat ia berkata kepada beliau, "Sesungguhnya 

aku mencintai pria ini." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bertanya kepada Anas, "Apakah engkau sudah 

memberitahukan kepadanya tentang itu." Ini 

menunjukkan bahwa termasuk sunnah, apabila 

seorang Muslim mencintai seseorang, hendaknya ia 

mengucapkan, "Sesungguhnya aku mencintaimu." Hal 

ini dilakukan karena kata-kata tersebut memasukkan 

kecintaan dalam hatinya. Sebab, manusia itu apabila 

mengetahui bahwa saudaranya mencintainya, dia pun 

mencintai saudaranya itu. Juga karena hati itu memiliki 

rasa saling mengenal dan berdekatan meskipun tidak 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلني

 .رواه أبو داود والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِحبُّك يِف اهلل : أي يف طلب مرضاة اهلل •

ُ
 .إِينِّ أ

ْحبَبْتَِِّن هَلُ : أي ألجله وهذا داعء •
َ
ي أ ِ َحبَّك اذلَّ

ه
 .أ

 :فوائد احلديث
 .استحباب ذهاب اإلنسان إىل أخيه يلخربه أنه حيبه، فإن يف ذلك زيادة األلفة وتبادل وتقوية أسباب املحبة .1

 .اللقاء ىلع منهج اهلل يزيد يف األلفة .2

 .استحباب إظهار املحبة يف اهلل، وادلاعء لفاعل اخلري مثل عمله .3

 .حبه اهلل فاجلزاء من جنس العمل، فإذا أحب املؤمن أخاه إليمانه أ-تعاىل-إثبات صفة املحبة هلل  .4

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1الصاحلني للنووي، طه. رياض 1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

ه. سنن 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428دمشق، بريوت، 
، مؤسسة 1ت. السنن الكربى للنسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، طأيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريو

ه. عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1421الرسالة، بريوت، 
ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  1415، دار الكتب العلمية، بريوت، 3آبادي، طابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم 

ه. نزهة املتقني رشح رياض 1421، مؤسسة الرسالة، 1اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط -حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14الصاحلني، ملجموعة من اِلاحثني، ط

   (3028) الرقم املوحد:

اختلف" لكن إذا قال اإلنسان بلسانه، فإن هذا 
 .يزيده حمبة يف القلب فيقول: إين أحبك يف اهلل

diucapkan oleh lisan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Sesungguhnya ruh-ruh 

itu pasukan yang saling bersatu. Ruh-ruh yang saling 

kenal (simpati) akan bersatu dan ruh-ruh yang saling 

antipati, pasti akan berselisih." Tetapi jika manusia 

mengucapkan kecintaanya dengan lisannya, maka hal 

ini akan menambah kecintaan dalam hati dengan 

mengatakan, "Sesungguhnya aku mencintaimu karena 

Allah." 
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  العقيدة < األسماء واألحاكم < مسائل اجلاهلية اتلصنيف:

 .رواه ابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -عنهما ريض اهلل-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

 .اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إياكم : لكمة حتذير •

 .والغلو : جماوزة احلد، وهو منصوب ىلع اتلحذير بفعل مقدر •

 .من اكن قبلكم : من األمم •

 .فإنما أهلك من اكن قبلكم : أي سبب اهلالك يف ادلنيا واآلخرة لألمم السابقة هو الغلو •

 :فوائد احلديث
 .الغلو وبيان سوء اعقبتهانليه عن  .1

 .االعتبار بمن سبقنا من األمم تلجنب ما وقعوا فيه من األخطاء .2

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -حرصه  .3  .ىلع جناة أمته من الرشك ووسائله وابتعادهم عنه -َصىلَّ اّللَّ

 .احلث ىلع االعتدال يف العبادة وغريها بني جانيبه اإلفراط واتلفريط .4

 .سبٌب للوقوع يف الرشكأن الغلو يف الصاحلني  .5

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -شدة خوفه  .6  .من الرشك واتلحذير عنه -َصىلَّ اّللَّ

 .أن الغلو سبب للهالك .7

 املراجع:املصادر و

السوادي، اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة  -2م. 2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل،  -1
سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، انلارش: دار إحياء الكتب  -3م. 2003 - ـه1424جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

سسة الرسالة، اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤ -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  -4فيصل عيىس اِلايب احلليب.  -العربية 

إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من اكن قبلكم 
  الغلو

Jauhilah tindakan melampaui batas! 
Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian 
binasa karena tindakan melampaui batas 

 :احلديث .119
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

؛ -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  : "إياكم والُغلُوَّ
 ."فإنما أهلك من اكن قبلكم الُغلُوُّ 

** 

119. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbās -raḍiyallāhu 'anhuma-, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Jauhilah tindakan melampaui batas! Sesungguhnya 

orang-orang sebelum kalian binasa karena tindakan 

melampaui batas." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث  يف -صىل اهلل عليه وسلم-ينهانا انليب 
عن الغلو يف ادلين وهو جماوزة احلد فيه؛ ئلال نهلك 
كما هلكت األمم السابقة حينما غلو يف دينهم 

 .وجتاوزوا احلد يف عبادتهم

** 

Dalam hadis ini Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang kita berlebih-lebihan dalam agama, 

yaitu melampaui batas dalam agama agar kita tidak 

binasa sebagaimana kebinasaan yang menimpa umat-

umat dahulu ketika mereka berlebih-lebihan dalam 

agamanya dan melampaui batas dalam ibadahnya. 
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اململكة العربية  -سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، لألِلاين، نرش: دار املعارف، الرياض  -5م. 2001 - ـه1421الطبعة: األوىل، 
 .السعودية

   (3395) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

274 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:
  األخالق اذلميمة الفضائل واآلداب < فقه األخالق <

تَْدُروَن َمِن الُمْفلُِس 
َ
 Tahukah kalian, siapakah orang yang  أ

bangkrut? 

 :احلديث .120
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قالوا: « أتدرون من املفلس؟»قال:  -اهلل عليه وسلم
إن »املفلس فينا من ال ِدرَْهَم هل وال متاع، فقال: 

املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام 
وزاكة، ويأيت وقد شتم هذا، َوَقَذَف هذا، وأكل مال 
هذا، وَسَفَك دم هذا، ورضب هذا، فيعطى هذا من 
حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل 
أن يقىض ما عليه، أخذ من خطاياهم فُطرَِحْت عليه، 

 «.ثم طرح يف انلار

** 

120. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

“Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?” Para 

sahabat menjawab, “Orang yang bangkrut di tengah 

kami adalah orang yang tidak punya dirham dan 

kekayaan.” Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya 

orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang 

datang pada hari kiamat dengan (pahala) salat, puasa 

dan zakat. Namun ia datang telah mencela si A, 

menuduh si B, memakan harta si Fulan, menumpahkan 

darah si fulan dan memukul si Anu. Maka orang yang 

itu diberi dari kebaikannya, yang ini juga diberi dari 

kebaikannya. Hingga jika semua kebaikannya habis 

padahal semua dosanya belum habis, diambillah 

kesalahan-kesalahan (dosa orang yang dizaliminya), 

lalu dilimpahkan padanya, kemudian ia pun 

dilemparkan ke dalam neraka”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رضوان -الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم-يسأل انليب 
فيقول: أتدرون من املفلس؟ فأخربوه بما  -اهلل عليهم

هو معروف بني انلاس، فقالوا: هو الفقري اذلي ليس 
صىل اهلل عليه -فأخربهم انليب عند نقود وال متاع.  

أن املفلس من هذه االمة من يأيت يوم القيامة  -وسلم
حبسنات عظيمة، وأعمال صاحلات كثرية من صالة 
وصيام وزاكة، فيأيت وقد شتم هذا، ورضب هذا، وأخذ 
مال هذا، وقذف هذا، وسفك دم هذا، وانلاس 
يريدون أن يأخذوا حقهم؛ فما ال يأخذونه يف ادلنيا 

خذونه يف اآلخرة، فيقتص هلم منه، فيأخذ هذا من يأ
حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته 
بالعدل والقصاص باحلق، فإن فنيت حسناته أخذ 

 .من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح يف انلار

** 

Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bertanya kepada 

para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum-, “Tahukah kalian 

siapakah orang yang bangkrut itu?” Maka mereka pun 

menjawab dengan apa yang selama ini dipahami oleh 

masyarakat, mereka menjawab, “Dia adalah orang fakir 

yang tidak mempunyai uang dan harta.” Maka Nabi -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- menyampaikan kepada 

mereka, bahwa orang bangkrut dari umat ini adalah 

orang yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan-

kebaikan yang besar dan amal-amal saleh yang 

banyak; berupa salat, puasa dan zakat, namun ia 

dahulunya telah mencela si fulan, memukul si fulan, 

mengambil harta si fulan, menuduh si fulan, 

menumpahkan darah si fulan. Dan orang-orang 

tersebut ingin mengambil hak mereka; hak yang tidak 

bisa mereka dapatkan di dunia akan mereka ambil di 

akhirat, sehingga mereka menuntut balas dari orang 

tersebut. Maka si fulan mengambil kebaikannya, dan si 

fulan lainnya juga mengambil kebaikannya, dan si fulan 

yang itu mengambil kebaikannya, secara adil dan haq. 

Hingga jika kebaikannya telah habis, diambillah 

keburukan orang-orang itu lalu ditimpakan padanya, 

kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أتدرون : أتعلمون •

 .متاع : لك ما يُنتفع به من عروض ادلنيا قليلها وكثريها •

 .شتم : سب •

 .بينة وبرهانقذف : رىم بالزنا دون  •

 .سفك : أراق وأهرق •

 .فنيت : لم يبق منها َشء •

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من الوقوع يف املحرمات، وخاصة ما يتعلق حبقوق العباد املادية واملعنوية .1

 .قيامةالوقوع يف املحرمات، وخاصة ظلم انلاس واالعتداء عليهم يفسد األعمال الصاحلة ويضيع ىلع الفاعل أجرها ونفعها يوم ال .2

 .استعمال طريقة املحاورة اليت تشوق السامع وتلفت نظره وتثري اهتمامه، وخاصة يف الرتبية واتلوجيه .3

 .اإلفالس احلقييق هو خرسان انلفس واألهل يوم القيامة .4

 .معاملة اهلل للخلق قائمة ىلع العدل واحلق .5

 املراجع:املصادر و

بهجة  - ـه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د.  -ه. 1418انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد  -ه. 1407الطبعة الرابعة عرش،  بريوت،-مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 .ه1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اِلايق، دار اعلم الكتب

   (6454) الرقم املوحد:
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < اجلنايات < القصاص

 .ملسلممتفق عليه، واللفظ  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُيْقىَض : حُيَْكمُ  •

ْرَواح واجلروح •
َ
َماِء : يف القتل َوإِزَْهاُق اأْل  .يف ادلِّ

 :فوائد احلديث
همِّ  .1

َ
َماِء فِإِنَّ اِْلََداَءَة تكون باأْل ْمِر ادلِّ

َ
 .ِعَظُم أ

 .إِثبات يوم القيامة والقضاء فيه .2

نَّ َهَذا بنَْيَ الَْعبِْد َوَربِِّه وَحديث  .3
َ
ُل َما حُيَاَسُب َعنُْه الَْعبُْد َصاَلتُُه"؛ أَل وَّ

َ
اِلاب متعلٌق بما بني الْعبد وبني انلَّاِس، هذا احلديث ال يعارض حديث "أ

 .ألن حقوق العباد مبنية ىلع عدم املساحمة

ماء وأن جتعل هل األولويةىلع املحاكم العن .4  .اية بأمر ادله

 املراجع:املصادر و

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغِّن املقديس، 1412، 2خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، لفيصل آل مبارك، ط
ه. صحيح  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2طدراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، 

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، 1اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
ه. تيسري 1414، دار علماء السلف، 2ه. تأسيس األحاكم للنجيم، ط1423بريوت،  مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب،

َماءِ  ُل َما ُيْقََض بنَْيَ انلَّاِس يَْوَم الِْقَياَمِة يِف ادلي وَّ
َ
  أ

Perkara pertama yang diputuskan di antara 
manusia pada hari kiamat adalah terkait 

darah. 

 :احلديث .121
قَاَل: َقاَل  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن َمسعود 

 ِ ُل َما ُيْقىَض بنَْيَ »: -صىل اهلل عليه وسلم-رَُسوُل اّللَّ وَّ
َ
أ

َماءِ   «.انلَّاِس يَْوَم الِْقَياَمِة يِف ادلِّ

** 

121. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', Rasulullah -shallallahu 'Alaihi wa Sallam- 

bersabda, "Perkara pertama yang diputuskan di antara 

manusia di hari kiamat ialah masalah darah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َيْقىِض اخْلاََلئَِق يوم القيامة، ُثمَّ  -تعاىل-حُيَاِسُب اهلل 
َماء  نَّ ادلِّ

َ
هم، وبما أ

َ
بينهم بعدهل، ويبدأ من املظالم  باأْل

ْوُل َما 
َ
َها أ َهمُّ ما يكون من املَظالِم فِِإنَّ

َ
ْعظم وأ

َ
يه أ

ُيْقىَض بِِه منها يف ذلك ايلوِم العظيِم، وهذا فيما بني 
العباد يف املظالم، أما أعمال العبد فأول ما ينظر فيه 

 .الصالة

** 

Allah -Ta'ālā- akan menghisab semua makluk di hari 

kiamat, kemudian memutuskan di antara mereka 

dengan keadilan-Nya. Dia memulai dengan yang paling 

penting dari perkara-perkara kezaliman. Dan karena 

darah (pembunuhan) adalah perkara kezaliman paling 

besar dan paling penting, maka perkara ini menjadi 

yang pertama diputuskan di hari besar tersebut. Ini 

terkait kezaliman-kezaliman di antara hamba. 

Sedangkan amal hamba yang paling pertama dilihat 

adalah salat. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

277 
 

، مكتبة الصحابة، 10العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه1426اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، 

   (2962) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

278 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُذنِه : ما الن ِمن أسفلها •

ُ
 .َشْحمِة أ

 .اعتقه : ما بني املنكب والعنق •

 :فوائد احلديث
 .لكنه يطلع منه من شاء من رسله ىلع ما شاء, وليس ىلع من أطلعه أن حيدث إال بإذنه -تعاىل-أن علم الغيب خمتص به  .1

 .املالئكة حيملونهاإليمان بالعرش وأن  .2

 .املالئكة خملوقات عظيمة قوية .3

 .، وأنه ىلع لك َشء قدير-سبحانه-ديلل ىلع عظمة خالقها  -تعاىل-عظم خملوقات اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

 املكتبة للمناوي، الصغري، اجلامع رشح القدير فيض-. بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا -
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين، انلارش: مكتبة -: األوىل. الطبعة مرص، – الكربى اتلجارية

، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح-املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، ملكتبة املعارف. 
 جلنة حتقيق, الُمْظِهري احلسن بن حممود بن احلسني, املصابيح رشح يف املفاتيح-. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –انلارش: دار الفكر، بريوت 

ث عن ملك من مالئكة اهلل  ِذن يل أن أحدي
ُ
أ

من محلة العرش، إن ما بني شحمة أذنه إىل 
 اعتقه مسرية سبعمائة اعم

 

Saya diizinkan menceritakan tentang salah 
satu Malaikat Allah yang memikul ‘arsy, 

bahwa jarak antara bagian bawah 
telinganya dengan pundaknya sejauh jarak 

perjalanan tujuh ratus tahun. 

 :احلديث .122
، عن انليب -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

َث عن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم- َحدِّ
ُ
ِذَن يل أْن أ

ُ
أ

ِمن مَحَلَِة الَعْرش، إنَّ ما بني َملَك ِمن مالئكة اهلل 
ُذنِه إىل اعتِِقه َمِسريُة سبِعمائة اعم

ُ
 «.َشْحمِة أ

** 

122. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Saya 

diizinkan menceritakan tentang salah satu Malaikat 

Allah yang memikul ‘arsy, bahwa jarak antara bagian 

bawah telinganya dengan pundaknya sejauh jarak 

perjalanan tujuh ratus tahun". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-حديث جابر يف  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
أِذن هل وسمح بأن  -تعاىل-أن اهلل  -ريض اهلل عنه

ث أمته عن وصف َملَك عظيم من مالئكة اهلل  حيدِّ
، من اذلين حيملون عرش الرمحن اذلي هو -تعاىل-

أعظم املخلوقات، وأن املسافة ما بني املوضع اللني يف 
أسفل أذنه إىل أسفل عنقه يسري فيها الفرس الرسيع 

 .سبعمائة سنة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan di 

dalam hadis Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Allah -

Ta’ālā- mengizinkan dan memperkenankan beliau 

untuk menceritakan kepada umatnya tentang sifat 

salah satu Malaikat yang agung dari malaikat-malaikat 

Allah -Ta’ālā- yaitu malaikat yang memikul ‘arsy Ar-

Rahman yang merupakan makhluk yang paling besar, 

bahwa jarak antara tempat yang lembut di bagian 

bawah telinganya sampai ke bagian bawah tengkuknya 

dapat dilalui oleh kuda cepat selama tujuh ratus tahun. 
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 - ـه 1433 األوىل،: الطبعة, الكويتية األوقاف وزارة - اإلسالمية اثلقافة إدارة إصدارات من وهو انلوادر، دار, طالب ادلين نور: بإرشاف املحققني من
 .م 2012

   (10546) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ْغِِم لَع عبد اهلل بن رواحة 
ُ
 -ريض اهلل عنه-أ

ْخُته تبيك، وتقول: 
ُ
واَجَبالهُ، واكذا، فجعلت أ

ُد عليه. فقال حني أفَاق: ما قُلِْت  واكذا: ُتَعدي
 شيئا إال قِيل يل أنت كذلك؟!.

 

Dari An-Nu'mān bin Basyīr -raḍiyallāhu 
'anhumā-, ia berkata, “Abdullah bin 
Rawāḥah -raḍiyallāhu 'anhu- pernah 

pingsan hingga membuat saudara 
perempuannya menangis dan berkata 

padanya, “Duhai gunung tempatku 
bernaung, begini dan begitu,” Ia berulang 

kali katakan hal kepada (saudara)nya. 
Ketika Abdullah sadar, ia berkata, 
“Tidaklah kamu katakan sesuatu 

melainkan dikatakan kepadaku, “Benarkah 
kamu demikian?!”. (HR. Bukhari). 

 :احلديث .123
ْغيِم  -ريض اهلل عنهما-عن انلعمان بن بشري 

ُ
قال: أ

فجعلت  -ريض اهلل عنه-ىلع عبد اهلل بن رواحة 
ُد  ْختُه تبيك، وتقول: واَجباَلُه، واكذا، واكذا: ُتَعدِّ

ُ
أ

عليه. فقال حني أفَاق: ما قُلِْت شيئا إال ِقيل يل أنت 
 كذلك.

** 

123. Hadis: 

Dari An-Nu'mān bin Basyīr -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, “Abdullah bin Rawāḥah -raḍiyallāhu 'anhu- 

pernah pingsan hingga membuat saudara 

perempuannya menangis dan berkata padanya, "Duhai 

gunung tempatku bernaung, begini dan begitu,” Ia 

berulang kali katakan hal kepada (saudara)nya. Ketika 

Abdullah sadar, ia berkata, “Tidaklah kamu katakan 

sesuatu melainkan dikatakan kepadaku, “Benarkah 

kamu demikian.”!? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن عبد اهلل  -عنهماريض اهلل -أخرب انلعمان بن بشري 
أصيب بمرض وأغيم  -ريض اهلل عنه-بن رواحة 

ة املرض، فلما رأته أخته  ريض اهلل -عليه بسبب ِشدَّ
ىلع تلك احلال ظنت أنه قد مات، فجعلت  -عنها

 -ريض اهلل عنه -تبيك وتندب وتقول واَجباَلُه" أي أنه
اكن هلا اكجلبل تأوي إيله عند طروق احلوادث 

ستنًدا تستند إيله يف أمورها و تذكره فتعتصم به، وم
بمحاسنه وشمائله ىلع طريقة أهل اجلاهلية، فلما 
أفاق من غيبوبته أخربها عما حصل هل، وأنه قيل هل: 
أأنت جبل يلجؤون إيلك، أأنت كذا وكذا كما 

خرب بها 
ُ
ريض -يصفونك، فلك ما عددته من صفات أ

م، يف غيبوبته، وذلك ىلع سبيل اتلَّهك -اهلل عنه
والوعيد الشديد، وجاء يف رواية أنه ملا مات لم تندبه 

 .واتعظت بذلك

** 

An-Nu'mān bin Basyīr -raḍiyallāhu 'anhumā- 

memberitahukan bahwa Abdullah bin Rawāḥah -

raḍiyallāhu 'anhu- pernah sakit hingga ia pingsan 

karena kerasnya penyakit tersebut. Tatkala saudara 

perempuannya -raḍiyallāhu 'anhā- melihat kondisinya 

tersebut, ia mengira bahwa Abdullah bin Rawāhah -

raḍiyallāhu 'anhu- telah meninggal dunia, sehingga ia 

pun menangis, meratap dan berkata, “wā jabalāh” 

(Duhai gunung tempatku bernaung), maknanya adalah 

bahwa Abdullah bin Rawāḥah -raḍiyallāhu 'anhu- 

baginya bagaikan gunung tempat ia berlindung ketika 

terjadi berbagai peristiwa, maka ia pun memegangnya 

dengan erat, menjadikannya sebagai tempat ia 

bersandar dalam segala urusannya, dan ia sebutkan 

berbagai kebaikan dan jasanya dengan cara orang-

orang jahiliyah. Tatkala Abdullah sadar dari 

pingsannya, ia beritahukan kepada saudarinya itu 

tentang apa yang telah terjadi atas dirinya (dalam 

kondisi pingsan), yaitu bahwa telah dikatakan 

kepadanya, “Apakah kamu bagaikan gunung tempat 

mereka berlindung? Apakah kamu begini dan begitu 

seperti apa yang mereka sebutkan tentang dirimu?". 

Setiap sifat yang ia sebutkan, semua itu diberitahukan 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

281 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بالقضاء والقدر < مراتب القضاء والقدر اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمه

 .رواه اِلخاري احلديث: راوي

  -ريض اهلل عنهما-انلعمان بن بشري اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .واَجباَلُه : أي أن امليت هلا اكجلبل •

ُد عليه : تذكر صفاته احلميدة ىلع طريقة أهل اجلاهلية •  .ُتَعدِّ

 .شيئًا : من الِصفات اليت ذكرتيها •

 .الظاهر أن القائل هم املالئكةِقيل يل :  •

 أنت كذلك : أي : أنت كذلك كما يَِصُفون؟ •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن انلدب للميت وغريه، وخاصة إذا اكن بصفات ليست يف املندوب، وهو إساءة هل؛ ألنه يُقرَّع ىلع ذلك وُيالم عليه .1

 .امليت يعذب بنوح أهله عليه، أي يتألم ويتضايق بعد حال موته .2

 .ريم اداعء صفات ليست يف الَمرء، سواء من قبل نفسه أو من قبل غريهحت .3

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية اِلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح اِلخاري  -
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -ه. 1430الطبعة األوىل -بيلياإش كنوز دار العمار، نارص بن الصاحلني،حلمد رياض كنوز -. ه1422

بريوت،رقم  -دار املعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري -ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز  -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب -ايقكتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد اِل

 لطرق الفاحلني ديلل -. تاريخ بدون-بريوت –دار إحياء الرتاث العريب -عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري/بدر ادلين العيىن  -بن عبد اهلل بن باز. 
بهجة انلاظرين رشح رياض  -ه. 1425الطبعة الرابعة-بريوت-دار املعرفة-مون شيحامأ خليل شافيع،حتقيقال عالن بن ملحمد الصاحلني؛ رياض

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة  -ه 1418الطبعة األوىل -الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 .ه1407رشة، بريوت، الطبعة الرابعة ع-الرسالة

   (8927) الرقم املوحد:

kepadanya -raḍiyallāhu 'anhu- dalam kondisi pingsan. 

Ini adalah sebuah bentuk ejekan dan ancaman yang 

berat. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika 

Abdullah bin Rawāḥah -raḍiyallāhu 'anhu- meninggal 

dunia, saudarinyatadi tidak lagi meratapinya dan telah 

mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < اإلسالم اتلصنيف:

ِمْرُت أن أقاتل انلاس حَّت يشهدوا أن ال هلإ إال 
ُ
أ

اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، ويُقيموا الصالة، 
ويُؤتوا الزاكة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مِن 

دماَءهم وأمواهَلم إال حبق اإلسالم وحسابُهم لَع 
 .-تعاىل-اهلل 

 

"Aku diperintahkan untuk memerangi 
manusia sampai mereka bersaksi bahwa 

tidak ada tuhan selain Allah dan 
sesungguhnya Muhammad adalah utusan 
Allah, menegakkan salat, dan menunaikan 
zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, 

maka mereka terjaga dariku darahnya dan 
hartanya kecuali dengan hak Islam dan 

perhitungan mereka pada Allah -Ta'ālā -".  

 :احلديث .124
-عن عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهلل وأيب هريرة 

ِمْرُت أن أقاتل انلاس حىت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهم
ُ
أ

يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، 
وُيقيموا الصالة، وُيؤتوا الزاكة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مِّن دماَءهم وأمواهَلم إال حبق اإلسالم وحسابُهم ىلع 

 «.-تعاىل-اهلل 

** 

124. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khathab dan putranya Abdullah dan 

Abu Hurairah Radhiyallahu Anhum secara marfu', "Aku 

diperintahkan untuk memerangi manusia sampai 

mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah 

dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, 

menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Apabila 

mereka melakukan hal itu, maka mereka terjaga dariku 

darahnya dan hartanya kecuali dengan hak Islam dan 

perhitungan mereka kembali pada Allah -Ta'ālā -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أمر بمقاتلة املرشكني حىت يشهدوا  -تعاىل-إن اهلل 
حبق إال اهلل وحده ال رشيك هل، ويشهدوا  بأن ال معبود

بالرسالة، والعمل  -صىل اهلل عليه وسلم-ملحمد 
بمقتىض هذه الشهادة من املحافظة ىلع الصلوات 
اخلمس، والزاكة عند وجوبها، فإذا قاموا بهذه األراكن 
مع ما أوجب اهلل عليهم، فقد منعوا وحفظوا دماءهم 

الم، إال حبق من القتل، وأمواهلم لعصمتها باإلس
اإلسالم بأن يصدر من أحد ما حتكم رشيعة 
اإلسالم بمؤاخذته من قصاص أو حدٍّ أو غري ذلك، 
مر به فهو املؤمن، ومن فعله تقية وخوفا 

ُ
ومن فعل ما أ

ىلع ماهل ودمه فهو املنافق، واهلل يعلم ما يرسه 
 .فيحاسبه عليه

** 

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- memerintahkan kita agar 

memerangi orang-orang musyrikin sampai mereka 

bersaksi bahwa tidak ada yang disembah dengan 

benar kecuali Allah Yang Esa, tidak ada sekutu bagi-

Nya, bersaksi bahwa Muhammad pembawa risalah, 

dan beramal sesuai dengan konsekwensi persaksian 

itu seperti menjaga salat lima waktu, zakat ketika sudah 

wajib. Apabila mereka telah melaksanakan berbagai 

rukun ini disertai dengan apa yang telah diwajibkan 

kepada mereka, maka mereka telah terjaga dan 

darahnya tak boleh ditumpahkan, serta harta-harta 

mereka dijaga dengan masuknya Islam, kecuali 

dengan hak Islam, yaitu pelanggaran dari seseorang di 

mana syariat Islam menetapkan untuk 

menghukumnya, berupa qisas atau hukuman (had) 

atau lainnya. Siapa yang melaksanakan apa yang 

diperintahkan Allah, maka dia orang mukmin. Siapa 

yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah 

karena melindungi diri dan khawatir terhadap harta dan 

darahnya, maka dia orang munafik. Allah mengetahui 

apa yang dia sembunyikan sehingga Dia akan 

menghisabnya. 
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(. حديث عمر بن اخلطاب ريض 22رقم 53 /1(، ومسلم )25رقم 14 /1حديث عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: اِلخاري ) راوي احلديث:
 48 /4(. حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: اِلخاري )20رقم 51 /1(، ومسلم )7284رقم 93 /9( )6924رقم 15 /9( )1399رقم 105 /2اهلل عنه: اِلخاري )

 .(21رقم 52 /1(، ومسلم )2946رقم

اب  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنه-ويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادل اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أمرت : أمرين ريب، ألنه ال آمر لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إال اهلل عز وجل •

 .انلاس : املرشكني •

 .أي: أمرت أن أقاتلهم إىل أن يشهدواحىت يشهدوا : "حىت" للغاية؛  •

 .ويقيموا الصالة : يداوموا ىلع اإلتيان بها برشوطها.  واملراد بالصالة هنا املفروضة ال جنسها •

 .ويؤتوا الزاكة : يعطوا الزاكة املفروضة ملستحقيها •

 .عصموا : منعوا وحفظوا •

 .ذتهم به من قصاص أو حد أو غرامة متلف أو حنو ذلكإال حبق اإلسالم : بأن يصدر منهم ما يقتيض حكم ُاإلسالِم ُمؤاخ •

 .وحسابهم ىلع اهلل : اهلل حياسبهم ىلع ما يف َسائرهم •

 :فوائد احلديث
ِمْرُت  .1

ُ
ه إىل غريه لقوهل: أ  .انليب صىل اهلل عليه وسلم عبد مأمور يوجه إيله األمر كما يوجه

ِمْرُت  .2
ُ
 . فأبهم اآلمر ألن املخاطب يعلم ذلكجواز إبهام املعلوم إذا اكن املخاطب يعلمه، لقوهل: أ

جل وجوب شهادة أن ال هلإ إال اهلل بالقلب واللسان، فإن أبداها بلسانه والندري عما يف قلبه أخذنا بظاهره ووَّكنا َسيرته إىل اهلل عزه و .3
 .ووجب الكفه عنه حىت يتبني منه ما خيالف ذلك،

ال يكون اتلوحيد إال بنيف وإثبات: ال هلإ إال اهلل، نيف األلوهية عما سوى اهلل وإثباتها هلل عزه البد أن يعتقد اإلنسان أن ال معبود حق إال اهلل، ف .4
 .وجل

 .أعظم مباين اإلسالم : الشهادتان، وبعدهما الصالة والزاكة .5

 .مقاتلة تاريك الصالة والزاكة .6

 .م عليكم حرام ...... (( احلديثاإلسالم يعصم ادلم واملال، وكذلك العرض، احلديث )إن دماءكم وأموالكم وأعراضك .7

 .األحاكم إنما جتري ىلع الظواهر، واهلل يتوىل الرسائر .8

صول ال جيب تعلم أدلة املتلكمني ومعرفة اهلل بهما، فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكتىف بما ذكر يف احلديث ولم يشرتط معرفة األدلة مع ح .9
 الطمأنينة يف القلب

 .وأقام الصالة وآىت الزاكة باحلقوق اإلسالمية، من قصاص أو حد أو غرامة متلف وحنو ذلكمؤاخذه من أىت بالشهادتني  .10

حساب اخللق ىلع اهلل عزه وجل، وأنه ليس ىلع الرسول صىل اهلل عليه وسلم إال اِلالغ، وكذلك ليس ىلع من ورث الرسول إال اِلالغ،  .11
 .واحلساب ىلع اهلل عزه وجل

 .وجوب اجلهاد .12

 املراجع:املصادر و

ىل، صحيح اِلخاري، اجلامع الصحيح، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األو -
اتلحفة  -ه. 1417 الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار اعلم الكتب  -ه. 1422

عة دار الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، ومعها: رشح األحاديث اليت زادها ابن رجب احلنبيل، إلسماعيل بن حممد بن مايح السعدي، مطب
األربعون  -ح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الرثيا للنرش. صال بن حممد انلووية، األربعني رشح -. ه1380 األوىل، الطبعة اإلسكندرية، –نرش اثلقافة 

 .ه1429 الوطن، دار –انلووية رواية ودراية، خادل ادلبييخ 
   (4211) الرقم املوحد:
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عليهم أتاين داِع اجلن فذهبت معه فقرأت 
  القرآن

Dari 'Āmir, ia berkata, aku bertanya kepada 
'Alqamah, "Apakah Ibnu Mas'ūd ikut hadir 
bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pada malam terjadinya pertemuan 
dengan jin?" Dia berkata, lalu 'Alqamah 

menjawab, aku bertanya kepada Ibnu 
Mas'ūd, "Apakah salah seorang dari kalian 
ikut hadir bersama Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- pada malam terjadinya 

pertemuan dengan Jin?" Ibnu Mas'ūd 
menjawab, "Tidak, namun suatu hari kami 
berkumpul bersama Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, tiba-tiba kami 
kehilangan beliau, lalu kami cari-cari di 
lembah-lembah dan kampung-kampung. 

Kami lalu berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- telah diculik atau 

dibunuh." Dia berkata, "Pada malam itu, 
tidur kami betul-betul terusik. Ketika pagi 

hari tiba, tampak Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- berjalan menuju kami 

dari arah Hirā`. Ibnu Mas'ud berkata, lalu 
kami berkata, "Ya Rasulullah, malam tadi 

kami betul-betul kehilangan anda, lalu 
kami cari-cari, akan tetapi kami tidak 

menemukan anda. Lalu kami tidur dengan 
perasaan menegangkan." Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kemudian 

bersabda, "Malam tadi aku didatangi oleh 
utusan dari kelompok jin, lalu aku pergi 
bersamanya (menemui kaumnya) dan 

mengajarkan kepada mereka Alquran." 
Ibnu Mas'ūd kemudian berkata kembali, 
"Lalu kami diajak oleh Rasulullah untuk 

melihat bekas-bekas tempat dan perapian 
mereka (kelompok jin)." Para jin itu juga 

bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- mengenai makanan 

mereka. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- menjawab, "Makanan halal untuk 
kalian adalah semua tulang hewan yang 

kamu temui yang disembelih dengan 
menyebut nama Allah. Ketika tulang itu 

kalian ambil, akan penuh dengan daging. 
Dan kotoran binatang menjadi makanan 

bagi hewan kalian." Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- kemudian melanjutkan 

sabdanya, "Oleh karena itu, janganlah 
kalian (para sahabat) beristinja dengan 
keduanya, karena keduanya itu adalah 
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makanan sudara kalian (golongan jin)." 
(HR. Muslim) 

 :احلديث .125
اعمر، قال: سألُت َعلَْقمَة: هل اكن ابُن مسعود عن 

؟  -صىل اهلل عليه وسلم-َشِهَد مع رسول اهلل  يللَة اجلنِّ
قال: فقال َعلَْقمُة، أنا سألُت ابَن مسعود فقلُت: هل 

صىل اهلل عليه -َشِهَد أحٌد منكم مع رسول اهلل 
؟ قال: ال، ولكنَّا كنَّا مع رسول اهلل  -وسلم يللَة اجلنِّ

عاب. ذا َت يللة فَفَقْدناه فاتلمسناه يف األودية والشِّ
فقلنا: اسُتِطري أو اْغِتيل. قال: فِبتْنَا برَِشِّ يللة بات بها 
قوٌم، فلما أصبْحنا إذا هو جاء من قِبَل ِحَراء. قال: 
فقلنا يا رسول اهلل فقْدناك فطلبْناك فلم جنْدك، فِبتَْنا 

تاين دايع اجلنِّ أ»برَِشِّ يللة بات بها قوم. فقال: 
قال: فانطلَق بنا « فذهبُت معه فقرأُت عليهم القرآنَ 

لكم »فأرانا آثارَهم وآثاَر نرِيانِهم وسألوه الزاد فقال: 
لكُّ عظم ُذكر اسُم اهلل عليه يقع يف أيديكم أوفر ما 

فقال « . يكون حلًما، ولكُّ َبْعرة َعلٌَف دلوابِّكم
فال تْستَنُْجوا »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 .«بهما فإنَّهما طعاُم إخوانِكم

** 

125. Hadis: 

Dari 'Āmir, ia berkata, aku bertanya kepada 'Alqamah, 

"Apakah Ibnu Mas'ūd ikut hadir bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada malam terjadinya 

pertemuan dengan jin?" Dia berkata, lalu 'Alqamah 

menjawab, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ūd, "Apakah 

salah seorang dari kalian ikut hadir bersama Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada malam terjadinya 

pertemuan dengan Jin?" Ibnu Mas'ūd menjawab, 

"Tidak, namun suatu hari kami berkumpul bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, tiba-tiba kami 

kehilangan beliau, lalu kami cari-cari di lembah-lembah 

dan kampung-kampung. Kami lalu berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah diculik atau dibunuh." 

Dia berkata, "Pada malam itu, tidur kami betul-betul 

terusik. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berjalan menuju kami dari 

arah Hirā`. Ibnu Mas'ud berkata, lalu kami berkata, "Ya 

Rasulullah, malam tadi kami betul-betul kehilangan 

anda, lalu kami cari-cari, akan tetapi kami tidak 

menemukan anda. Lalu kami tidur dengan perasaan 

menegangkan." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- kemudian bersabda, "Malam tadi aku didatangi 

oleh utusan dari kelompok jin, lalu aku pergi 

bersamanya (menemui kaumnya) dan mengajarkan 

kepada mereka Alquran." Ibnu Mas'ūd kemudian 

berkata kembali, "Lalu kami diajak oleh Rasulullah 

untuk melihat bekas-bekas tempat dan perapian 

mereka (kelompok jin)." Para jin itu juga bertanya 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengenai makanan mereka. Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjawab, "Makanan halal untuk 

kalian adalah semua tulang hewan yang kamu temui 

yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika 

tulang itu kalian ambil, akan penuh dengan daging. Dan 

kotoran binatang menjadi makanan bagi hewan kalian." 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kemudian 

melanjutkan sabdanya, "Oleh karena itu, janganlah 

kalian (para sahabat) beristinja dengan keduanya, 

karena keduanya itu adalah makanan sudara kalian 

(golongan jin)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باملالئكة < اجلن اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:

، -رمحه اهلل-علقمة   -رمحه اهلل-سأل اعمر الشعيبُّ 
ولك منهما تابيعٌّ جليل: هل شهد عبد اهلل بن مسعود 

 -صىل اهلل عليه وسلم-مع انليب  -ريض اهلل عنه-
اكن فيها مع اجلن؟ فأخربه علقمه أنه سأل الليلة اليت 

ابن مسعود عن ذلك، فأخربه أنه لم يشهد أحد منهم 
 -صىل اهلل عليه وسلم-ذلك، ولكنهم اكنوا مع انليب 

يف يللة من الليايل فلم جيدوه فبحثوا عنه يف األودية 
-والطرق وبني اجلبال فلم جيدوه، فخافوا أن يكون 

ل ًَسا أو خطفته اجلن، قد قُتِ  -صىل اهلل عليه وسلم
فباتوا يف اغية احلزن واألىس، فلما أصبحوا رأوا انليب 

قادًما من جهة جبل حراء،  -صىل اهلل عليه وسلم-
فأخربوه أنهم فقدوه فبحثوا عنه فلم جيدوه فباتوا يف 

صىل اهلل عليه -اغية احلزن واألىس، فأخربهم انليب 
قرأ أنه أتاه رسول من اجلن فذهب معه ف -وسلم

صىل اهلل عليه -القرآن ىلع اجلن، وانطلق انليب 
بالصحابة فأراهم آثارهم وآثار نريانهم، وأخرب  -وسلم

الصحابَة أن اجلن طلبوا منه الطعام فأخربهم أن 
طعامهم لك عظم قد ُذكر اسُم اهلل عليه فإنه إذا وقع 
يف أيديهم فسيجدونه مليئًا باللحم، وكذلك لك 

-طعام دلوابهم، ثم نىه انليب فضالت احليوانات يه 
أمته أن يستنجوا بالعظام  -صىل اهلل عليه وسلم

وبفضالت احليوانات؛ ألنها من طعام إخوانهم من 
 .اجلن

** 

'Āmir Asy-Sya'bi -raḥimahullāh- bertanya kepada 

'Alqamah -raḥimahullāh-. Keduanya adalah dari 

kalangan tabiin yang mulia, "Apakah Abdullah bin 

Mas'ūd ikut hadir bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pada malam di mana beliau bertemu dengan 

bangsa jin?" Lalu 'Alqamah memberitahunya bahwa 

dirinya telah bertanya kepada Ibnu Mas'ūd tentang hal 

tersebut, dan dia memberitahukan bahwa tidak ada 

seorangpun di antara mereka yang ikut menghadiri 

kejadian tersebut, akan tetapi pada suatu malam 

mereka pernah bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, namun mereka tiba-tiba kehilangan beliau, lalu 

mencarinya di lembah-lembah, jalan-jalan, dan di 

antara pegunungan, akan tetapi mereka tidak 

menemukannya. Para sahabat merasa khawatir jika 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah dibunuh 

secara diam-diam atau diculik oleh bangsa jin. Pada 

malam itu, mereka tidur dalam keadaan sedih dan 

gelisah. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang dari arah gunung 

Hirā`. Lalu para sahabat memberitahunya bahwa 

mereka kehilangan beliau dan telah mencarinya 

kesana kemari akan tetapi tidak berhasil menemukan 

beliau. Merekapun tidur dengan sangat tidak 

menyenangkan. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberitahu bahwa telah datang kepadanya 

utusan dari kelompok jin, lalu beliau pergi bersamanya 

(menemui kaumnya) dan mengajarkan kepada mereka 

Alquran. Lalu Rasulullah pergi bersama para sahabat 

untuk melihat bekas-bekas tempat dan perapian 

mereka, dan kemudian beliau memberitahukan bahwa 

para jin itu telah bertanya kepadanya mengenai 

makanan mereka. Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberitahu mereka bahwa makanan halal 

untuk mereka adalah semua tulang hewan yang 

mereka dapatkan yang disembelih dengan menyebut 

nama Allah, ketika tulang itu mereka ambil, akan penuh 

dengan daging. Sementara kotoran binatang menjadi 

makanan bagi hewan mereka. Kemudian Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang umatnya agar 

tidak beristinja dengan keduanya (tulang dan kotoran 

binatang), karena keduanya itu adalah makanan 

sudara mereka dari golongan jin. 
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 .صحيح مسلم احلديث:مصدر منت 

 :معاين املفردات
 .اتلمسناه : طلبناه •

 .األودية : مجع وادي، وهو لك منفرج بني جبال يكون منفذا للسيل •

عاب : مجع شعب، وهو الطريق يف اجلبل •  .الشِّ

 .استُِطري : طارت به اجلن •

ا •  .اْغِتيل : قُتل َسًّ

 .ِحَراء : جبل بمكة •

 .الزاد : طعام يُتخذ للسفر •

 :احلديثفوائد 
 .اجلن منهم مؤمنون ومنهم اكفرون .1

 .جواز االستنجاء باألحجار إال العظام وفضالت احليوان .2

 .احلكمة يف انليه عن االستنجاء بالعظم والروث أن العظام طعام إخواننا من اجلن؛ وأما الروث فهو زاد دلوابهم .3

 .اجلن يأكلون ويرشبون لظاهر األحاديث الصحيحة وعمومها .4

 .بعث إىل اجلن واإلنس -صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل .5

نبه بالعظم ىلع ذلك، ويلحق بها املحرمات كأجزاء احليوان وأوراق  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه ال جيوز االستنجاء جبميع املطعومات، فإنه  .6
 .كتب العلم وغري ذلك

 املراجع:املصادر و

 دار: نرش للزبيدي، القاموس، جواهر من العروس تاج-. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -
سلم بن م صحيح رشح املنهاج-. بريوت – العلمية املكتبة: انلارش الفيويم، يلع بن حممد بن ألمحد الكبري، الرشح غريب يف املنري املصباح-. اهلداية

 بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو ادلين لزين الصحاح، خمتار-. ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
-م. 1999 ـه/ 1420امسة، اخل: لطبعة صيدا، – بريوت انلموذجية، ادلار - العرصية املكتبة: نرش حممد، الشيخ يوسف: حتقيق الرازي، احلنيف القادر عبد

 لرشح اتلوضيح-. بريوت –عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 1429 األوىل،: الطبعة, سوريا –در، دمشق انلوا دار,  الرتاث وحتقيق العليم للبحث الفالح دار: ت, امللقن ابن  أمحد بن يلع بن عمر, الصحيح اجلامع

 الوطن، دار: انلارش أمحد، املنعم عبد فؤاد: املحقق الشيباين، اذلهيل هبرية بن حممد بن هبرية بن يلحىي الصحاح، معاين عن اإلفصاح-. م 2008 - ـه
 .ه1417: النرش سنة

   (10567) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أتعجبون من غرية سعد، فواهلل ألنا أغري منه، 
واهلل أغري مِن، من أجل غرية اهلل حرم 

الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، وال شخص 
 أغري من اهلل

 

"Apakah kalian heran dengan 
kecemburuan Sa'ad. Demi Allah, sungguh, 
aku lebih cemburu darinya, dan Allah lebih 

cemburu dariku. Karena kecemburuan 
itulah maka Dia mengharamkan hal-hal 

keji, yang tampak dan tersembunyi. Tidak 
ada seorang pun yang lebih cemburu dari 

Allah". 

 :احلديث .126
 مرفواعً: قال -ريض اهلل عنه-عن املغرية بن شعبة 

: لو رأيُت رجاًل مع  -ريض اهلل عنه-سعُد بُن ُعبَادة 
امرأيت لرَضبتُه بالسيف غري ُمْصِفح عنه، فبلغ ذلك 

أتعجبون من »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال: 
َغرْية سعد، فواهلل ألنا أغري منه، واهلُل أغري مِّن، من 
م الفواحش، ما ظهر منها، وما  أجل َغرْية اهلل َحرَّ

، وال شخص أغري من اهلل، وال شخص أحبه إيله بطن
الُعذر من اهلل، من أجل ذلك بعث اهلل املرسلني، 
ين ومنِذرين، وال شخص أحبه إيله الِمدحَة  ُمبرشِّ

 «.من اهلل، من أجل ذلك وعد اهلل اجلنة

** 

126. Hadis: 

Dari Al-Mughirah bin Syu'bah -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', "Sa'ad bin Ubadah -raḍiyallāhu 'anhu- 

berkata, "Seandainya aku melihat seorang lelaki 

bersama istriku, niscaya aku tebas dia dengan pedang 

tanpa ada ampun baginya. Ucapan tersebut sampai 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau 

pun bersabda, "Apakah kalian heran dengan 

kecemburuan Sa'ad. Demi Allah, sungguh, aku lebih 

cemburu darinya, dan Allah lebih cemburu dariku. 

Karena kecemburuan itulah maka Dia mengharamkan 

hal-hal keji, yang tampak dan tersembunyi. Tidak ada 

seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Tidak ada 

seorang pun yang lebih menyukai udzur (alasan) dari 

Allah. Karena itu, Allah mengutus para rasul sebagai 

pemberi kabar gembira dan peringatan. Tidak ada 

seorang pun yang lebih menyukai pujian dari Allah. 

Karena itu, Allah menjanjikan surga". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال سعُد بُن ُعبَادة: لو رأيُت رجاًل مع امرأيت لرَضبتُه 
حبد السيف ال بعرضه، يعِّن: لقتلته بدون توقف، 
وقد أقره رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع ذلك، 

وأن اهلل أغري منه، وغرية وأخرب أنه أغري من سعد، 
اهلل تعاىل من جنس صفاته اليت خيتص بها، فيه 
ليست مماثلة لغرية املخلوق، بل يه صفة تليق 
بعظمته، مثل الغضب، والرضا، وحنو ذلك من 
خصائصه اليت ال يشاركه اخللق فيها، ومعىن 
الشخص يف اللغة: ما شخص، وارتفع، وظهر، واهلل 

أعظم، وأكرب، وليس يف تعاىل أظهر من لك َشء، و
إطالقه ىلع اهلل تعاىل حمذور، ىلع أصل أهل السنة 
اذلين يتقيدون بما قاهل اهلل ورسوهل. ثم قال رسول اهلل 

ومن أجل غرية اهلل حرم »صىل اهلل عليه وسلم: 

** 

"Sa'ad bin Ubadah berkata, "Seandainya aku melihat 

seorang lelaki bersama istriku, niscaya aku tebas dia 

dengan ketajaman pedang bukan dengan lebarnya." 

Yakni, niscaya aku membunuhnya tanpa ampun. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

menetapkan hal itu dan mengabarkan bahwa diri beliau 

lebih cemburu dari Sa'ad dan Allah lebih cemburu 

darinya. Kecemburuan Allah -Ta'ālā- merupakan jenis 

sifat-Nya yang khusus. Sifat (cemburu) itu tidak serupa 

dengan kecemburuan makhluk, tapi itu adalah sifat 

yang selaras dengan kebesaran-Nya, seperti marah, 

ridha dan berbagai sifat khusus-Nya yang tidak disertai 

makhluk di dalamnya. Arti Asy-Syakhsyu secara 

bahasa ialah sesuatu yang terlihat, tinggi, dan tampak. 

Sementara itu Allah -Ta'ālā- lebih tampak dari segala 

sesuatu, lebih agung dan lebih besar. Menetapkan 

kecemburuan bagi Allah tidak akan berbahaya 

berdasarkan pandangan Ahlussunnah yang terikat 

dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األسماء والصفاتالعقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-املغرية بن شعبة   اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ه •  .غري ُمْصِفح : غري ضارب بعرضه بل حبدِّ

 .حديث، أو غريه الَغرية : الغرية أصلها املنع، والرجل غيور ىلع أهله، أي: يمنعهم من االتصال بأجنيب بنظر، أو •

 .الفواحش : ما َعُظم وفَُحش يف انلفوس الزاكية والعقول السليمة مثل الزنا •

أي: من أثر غرية « الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن
اهلل أنه منع عباده من قربان الفواحش، ويه: ما 
عظم وفحش يف انلفوس الزاكية والعقول السليمة 
مثل الزنا. والظاهر: يشمل ما فعل علناً، وما بارشته 
اجلوارح وإن اكن َساً، واِلاطن: يشمل ما يف الرس، 

وال أحد أحب إيله »وما انطوت عليه القلوب. وقوهل: 
العذر من اهلل، ومن أجل ذلك بعث املرسلني 

املرسلني لإلعذار  املعىن: بعث« مبرشين ومنذرين
واإلنذار خللقه، قبل أخذهم بالعقوبة، وهو كقوهل 
يَن َوُمنِذِريَن ئِلاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس  ِ برَشِّ تعاىل: }رُُّساًل مُّ

ٌة َبْعَد الرُُّسِل{. وقوهل:  وال أحد أحب »ىلَعَ اهلِل ُحجَّ
« إيله الِمدحة من اهلل، ومن أجل ذلك وعد اهلل اجلنة

ملطلق، فهو تعاىل حيب من عباده أن يثنوا هذا لكماهل ا
عليه ويمدحوه ىلع فضله وجوده، ومن أجل ذلك جاد 
عليهم بكل نعمة يتمتعون بها، ويرىض عنهم إذا 
محدوه عليها، ومهما أثنوا عليه ومدحوه ال يمكن 
أن يصلوا إىل ما يستحقه من املدح واثلناء، وهلذا 

ناء عليه مدح نفسه، فوعد اجلنة يلكرث سؤاهل، واثل
من عباده ومدحه، وجيتهدوا يف ذلك اغية ما 

 .يستطيعون؛ ألن اجلنة يه منتىه اإلنعام

Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Begitu besar kecemburuan Allah maka Dia 

mengharamkan hal-hal keji, yang tampak dan 

tersembunyi." Yakni, dampak kecemburuan Allah yaitu 

Dia melarang hamba-hamba-Nya mendekati hal-hal 

yang keji. Yaitu sesuatu yang besar dan keji bagi jiwa-

jiwa yang suci dan akal-akal yang sehat, seperti zina. 

Yang tampak artinya mencakup apa yang dilakukan 

dengan terang-terangan dan apa yang dikerjakan oleh 

anggota badan meskipun secara sembunyi-sembunyi. 

Yang batin artinya mencakup apa yang rahasia dan 

tersembunyi dalam hati. Sabda beliau, "Tidak ada 

seorang pun yang lebih menyukai udzur dari Allah. 

Karena itu, Allah mengutus para Rasul sebagai 

pemberi kabar gembira dan peringatan." Artinya Allah 

mengutus para Rasul untuk memaafkan dan 

mengingatkan makhluk-Nya sebelum menyiksa 

mereka dengan azab. Ini seperti firman Allah -Ta'ālā-, 

"Para rasul yang memberi kabar gembira dan memberi 

peringatan, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia 

untuk (menyalahkan) Allah sesudah datangnya para 

rasul itu." Sabda beliau, "Tidak ada seorang pun yang 

paling menyukai pujian dari Allah. Karena itu, Allah 

menjanjikan surga." Ini karena kesempurnaan-Nya 

yang mutlak. Allah -Ta'ālā- mencintai hamba-hamba-

Nya yang menyanjung-Nya dan memuji-Nya atas 

karunia dan kemurahan hati-Nya. Karena itu, Allah 

bermurah hati kepada mereka dengan segala 

kenikmatan yang mereka nikmati dan Allah meridhai 

mereka ketika memuji-Nya atas kenikmatan itu. 

Bagaimanapun mereka menyanjung dan memuji Allah, 

namun mereka tidak akan bisa sampai kepada 

sanjungan dan pujian yang layak untuk-Nya. Untuk itu, 

Dia memuji diri-Nya sendiri lalu menjanjikan surga agar 

hamba-hamba-Nya banyak memohon padaNya, 

menyanjungNya dan memujiNya serta berusaha 

semaksimal mungkin dalam hal ini, karena surga 

adalah puncak kenikmatan. 
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 .ما ظهر : ما فُعل علناً، وما بارشته اجلوارح وإن اكن َساً  •

 .ما بطن : ما يف الرس، وما انطوت عليه القلوب •

 .شخص : ما َشَخَص وارتفع وظهر •

 .إزالة العذرالعذر : العذر هنا بمعىن اإلعذار أي:  •

ين : يبرشون من أطاع اهلل جبزيل اثلواب •  .ُمبرَشِّ

 .ُمنِْذرين : يُنذرون من عىص اهلل فكفر به بشدة العقاب وسوء احلساب واخللود يف انلار •

 .الِمدحة : املدح •

 .َجنٌَّة : ادلار اليت أعد اهلل ملن أطاعه، فيها من انلعيم ما ال خيطر ىلع بال •

 :فوائد احلديث
 .ىلع املحارم حممودةالغرية  .1

 .غرية اهلل تعاىل من جنس صفاته اليت خيتص بها، فيه ليست مماثلة لغرية املخلوق، بل يه صفة تليق بعظمته .2

 .ليس يف إطالق الشخص ىلع اهلل تعاىل حمذور، ىلع أصل أهل السنة اذلين يتقيدون بما قاهل اهلل ورسوهل .3

 .وه ىلع فضله وجودهاهلل تعاىل حيب من عباده أن يثنوا عليه ويمدح .4

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 الطربي، جعفر أيب اآلميل، اغلب بن كثري بن يزيد بن جرير بن ملحمد الطربي، تفسري. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 والنرش للطباعة هجر دار: انلارش هجر، بدار اإلسالمية وادلراسات اِلحوث مركز مع باتلعاون الرتيك، املحسن عبد بن اهلل عبد ادلكتور: حتقيق
م. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن،  2001 - ـه 1422ع واإلعالن، الطبعة: األوىل، واتلوزي

 –وت بري الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 املنورة، املدينة ادلار، مكتبة: انلارش الغنيمان، حممد بن اهلل لعبد اِلخاري، صحيح من اتلوحيد كتاب رشح. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان،

 .ه 1405 األوىل،: الطبعة
   (8296) الرقم املوحد:
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أثقل الصالة لَع املنافقني: صالة العشاء وصالة 
الفجر، ولو يعلمون ما فيها ألتوهما ولو حبًوا، 

ولقد هممت أن آمر بالصالة فتقام, ثم آمر رجال 
فيصَل بانلاس, ثم أنطلق ميع برجال معهم حزم 
من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق 

 بيوتهم بانلارعليهم 

 

Salat yang paling berat bagi orang-orang 
munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. 

Andaikata mereka mengetahui apa-apa 
yang ada di dalam keduanya pasti mereka 
mendatanginya, meskipun dengan jalan 

merangkak. Sungguh aku hendak 
menyuruh seseorang mengumandangkan 

ikamah, kemudian aku menyuruh 
seseorang untuk mengimami salat 

manusia, lantas aku bersama dengan 
beberapa orang yang membawa kayu bakar 

menuju orang-orang yang tidak 
mendatangi salat, sehingga aku membakar 

rumah-rumah mereka dengan api. 

 :احلديث .127
صىل اهلل -عن  انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

الةِ ىلع الُمنَاِفِقني: َصاَلة »قال:  -عليه وسلم ثَقل الصَّ
َ
أ

تَوُهَما 
َ
الِعَشاء، وَصاَلة الَفجر، َولَو يَعلَُمون َما ِفيها أَل

اَلةِ َفتَُقام، ُثمَّ  ن آُمَر بِالصَّ
ً
آُمر َولَو َحبُْوا، َولََقد َهَممُت أ

نَطِلق َميِع بِرَِجال معُهم 
َ
رجاًل فيصيل بانلَّاس، ُثمَّ أ

َق  َحرِّ
ُ
اَلة، فَأ ُحَزٌم ِمن َحَطب إىل قَوٍم اَل يَشَهُدون الصَّ

 «.َعلَيِهم ُبيُوَتُهم بانلَّار

** 

127. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, beliau bersabda, “Salat 

yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah 

salat Isya dan salat Subuh. Andaikata mereka 

mengetahui apa-apa yang ada di dalam keduanya pasti 

mereka mendatanginya, meskipun dengan jalan 

merangkak. Sungguh aku hendak menyuruh 

seseorang mengumandangkan ikamah, kemudian aku 

menyuruh seseorang untuk mengimami salat manusia, 

lantas aku bersama dengan beberapa orang yang 

membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak 

mendatangi salat, sehingga aku membakar rumah-

rumah mereka dengan api”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لقد اكن املنافقون يراؤون انلاس، وال يذكرون اهلل 
عنهم، ويظهر  -تعاىل-إال قليال، كما أخرب اهلل 

كسلهم يف صالة العشاء وصالة الفجر؛ ألنهما بوقت 
يصلون؛ ألن َّجلَّ ظالم، فما يراهم انلاس اذلين 

املنافقني جندهم يقرصون يف هاتني الصالتني اللتني 
َتَقعان يف وقت الراحة وذلة انلوم وال ينشط ألدائهما 

-تعاىل-مع اجلماعة إال من َحَداه دايع اإليمان باهلل 
ا اكن األمر ىلع ما ذكر  ، ورجاء ثواب اآلخرة، ولمَّ

فقني، ولو اكنت هاتان الصالتان أشق وأثقل ىلع املنا
يعلمون ما يف فعلهما مع مجاعة املسلمني يف املسجد 
من األجر واثلواب ألتوهما ولو حبوا كحبو الطفل 

أنَّه  -صىل اهلل عليه وسلم-باأليدي والركب، وأقسم 

** 

Orang-orang munafik saat itu suka berbuat ria, dan 

tidak menyebut Allah kecuali sangat sedikit, 

sebagaimana diceritakan oleh Allah tentang hakikat 

mereka. Kemalasan mereka nampak jelas saat salat 

Isya dan salat Subuh, karena keduanya dikerjakan di 

waktu gelap, sehingga jika mereka tidak salat, orang-

orang yang salat tidak akan mengetahui kemalasan 

mereka. Karenanya kita mendapati mayoritas mereka 

meremehkan kedua salat ini yang memang dikerjakan 

di waktu istirahat dan tidur nyenyak. Tentunya tidak ada 

yang rajin melaksanakan kedua salat ini secara 

berjamaah kecuali orang yang siap mendatangi 

panggilan iman kepada Allah dan berharap pahala 

akhirat. Karenanya, kedua salat ini dirasa paling berat 

dan sulit bagi orang-orang munafik. Andaikata mereka 

mengetahui banyaknya pahala dan kebaikan saat 

mengerjakan keduanya secara berjamaah dengan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < األسماء واألحاكم < انلفاق اتلصنيف:
  وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالةالفقه 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ىلع املنافقني : اذلين يظهرون أنهم مسلمون وهم كفار •

 .ولو يعلمون : علم إيمان ويقني •

 .ما ِفيَها : ما يف صالة الفجر والعشاء مع اجلماعة من اثلواب •

 .ولو َحبًوا : لو اكن إتيانهما حبًوا، وهو امليش ىلع األيدي والركب •

 .َهَممُت : أردت وعزمت •

 .فتَُقام : ينادى هلا باإلقامة •

نَطِلق : أذهب •
َ
 .أ

 .ُحَزٌم : مجع حزمة، وهو ما مُجع وُشدَّ حببل وحنوه •

 . رجالإىل قوم : إىل •

 .ال يشهدون : ال حيرضون •

َق َعلَيِهم ُبيُوَتُهم : أحرقها وهم فيها تلأكلهم انلار • َحرِّ
ُ
 .فَأ

 :فوائد احلديث
 .صالة اجلماعة فرض عني، ىلع الرجال اِلالغني .1

 .بدرء املفاسد، مقدم ىلع جلب املصالح؛ فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريق إال خوف تعذيب من ال يستحق العذا .2

 .املفسدة إذا ارتفعت باألهون من الزواجر اكتىف به عن األىلع من العقوبة؛ تلقديم انليب صىل اهلل عليه وسلم اتلهديد ىلع العقوبة .3

 .ثقل الصلوات لكها ىلع املنافقني، وأن أثقلهما صاليت العشاء والفجر .4

 .إىل الصالة إال حني يشاهدهم انلاساملنافقون لم يقصدوا بعبادتهم إال الرياء والسمعة، ألنهم ال يأتون  .5

 .فضل صاليت العشاء والفجر .6

 .ِعَظم اثلواب يف صاليت العشاء والفجر مع اجلماعة، وأنهما جديرتان باإلتيان إيلهما ولو حبًوا .7

قد هم بمعاقبة املتخلفني املتاكسلني عن أدائهما مع 
اجلماعة، وذلك بأن يأمر بالصالة فتقام مجاعة، ثم 

 فيؤم انلاس ماكنه، ثم ينطلق ومعه رجال يأمر رجاًل 
حيملون حزًما من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة 
فيحرق عليهم بيوتهم بانلار؛ لشدة ما ارتكبوه يف 
َتلفهم عن صالة اجلماعة، لوال ما يف اِليوت من 
النساء والصبيان األبرياء، اذلين ال ذنب هلم، كما 

 .ورد يف بعض طرق احلديث

kaum Muslimin di masjid, pasti mereka mendatanginya 

meskipun dengan cara merangkak seperti bayi. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- sendiri 

bersumpah hendak menghukum orang-orang yang 

enggan melakukan dua salat ini secara berjamaah di 

masjid; yaitu dengan cara memerintahkan salat jamaah 

didirikan, dan menyuruh seseorang untuk menjadi 

imam menggantikan dirinya, lalu beliau disertai 

beberapa sahabat yang membawa kayu bakar 

mendatangi orang-orang yang tidak salat berjamaah 

dan membakar rumah-rumah mereka lantaran 

besarnya dosa kelalaian mereka dari salat berjamaah. 

Andaikata di rumah-rumah itu tidak ada anak-anak dan 

wanita-wanita yang tak berdosa pasti beliau sudah 

membakar rumah-rumah mereka sebagaimana 

disebutkan di sebagian riwayat hadis ini. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

293 
 

خلُّف عنهما، وقوة ثقل صاليت الفجر والعشاء: حممول ىلع أدائهما يف مجاعة، وهذا ما يدل عليه السياق وإنما ثقلتا لقوة ادلايع إىل اتل .8
 .الصارف عن حضورهما

 .لإلمام إذا عرض هل شغل أن يستخلف من يصيل بانلاس .9

ة .10  .أخذ أهل اجلرائم ىلع ِغرَّ

 املراجع:املصادر و

عليه ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تنبيه األفهام رشح 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

الغِّن املقديس، ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط
ه. صحيح 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح 1422اِلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 1اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3366) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

294 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد

 .رواه مسلم احلديث:راوي 

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مساجدها : املسجد املاكن املهيأ للصلوات اخلمس •

 .أسواقها : مجع سوق، وهو اسم ملاكن خمصص للتبايع، ممن يتعاىط اِليع •

 :فوائد احلديث
 .املساجد وماكنتها ؛ألنها بيوت يذكر فيها اسم اهلل كثريا حرمة .1

 .لألسواق ألنها ماكن الغفلة والغش واملكر واخلديعة واأليمان الاكذبة -تعاىل-بغض اهلل  .2

 .ىلع ما يليق به، وأنه ال حيب إال ما فيه اخلري والصالح وال يبغض إال الرش واخلبائث -عز وجل-إثبات صفيت احلب واِلغض هلل  .3

 .ينبيغ ىلع ادلاعية إىل اهلل أن يبني للناس األماكن اليت حيبها اهلل واليت يبغضها .4

 املراجع:املصادر و

ه. نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
هـ.  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:  1407ه، الطبعة الرابعة عرش 1397الرسالة، الطبعة األوىل: 

ه. رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن 1425م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، حتقيق شيحا، دار املعرفة، 1997 - ـه1418
ه.              رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار 1428ووي، حتقيق: د.ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، رشف انل

أحب ابلالد إىل اهلل مساجدها، وأبغض ابلالد 
  أسواقهاإىل اهلل 

Tempat yang paling dicintai Allah adalah 
masjid-masjidnya dan tempat yang paling 

dibenci Allah adalah pasarnya. 

 :احلديث .128
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

أَحبُّ اِلالد إىل اهلل َمساِجُدها، »قال:  -عليه وسلم
 «.أْسَواقُهاوأبغض اِلالد إىل اهلل 

** 

128. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, beliau bersabda, “Tempat 

yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan 

tempat yang paling dibenci Allah adalah pAsarnya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان أن أحبَّ األماكن وأفضلها 
يه املساجد، وذلك ملا فيها من  -عز وجل-عند اهلل 

إقامة الصلوات، وذكر اهلل وحلق العلم، وما فيها من 
تعليم انلاس أمور دينهم، ويف املقابل فإن أبغض 

يه  -عز وجل-األماكن وأشدها كراهية عند اهلل 
األسواق، ملا فيها من اللغط واللغو، وكرثة احللف 

 .-تعاىل-والغش والكذب، والغفلة عن ذكر اهلل 

** 

Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa tempat 

yang paling dicintai Allah -'Azzā wa Jallā- dan yang 

paling istimewa adalah masjid, karena menjadi tempat-

tempat didirikannya salat, zikir, majelis ilmu dan 

pengajaran manusia tentang urusan-urusan agama 

mereka. Sebaliknya, tempat-tempat yang paling 

dibenci Allah -'Azzā wa Jallā- adalah pasar, karena di 

dalamnya terdapat senda gurau, hal-hal yang 

memalingkan dari Allah, banyaknya sumpah, 

penipuan, kebohongan serta kelalain dari zikir kepada 

Allah -Ta'ālā-. 
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ه. 1427 - 1404الكويت، الطبعة من:  -ه.  املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 1426الوطن للنرش، الطبعة، 
 .ه1430الطبعة األوىل،  -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا 

   (4933) الرقم املوحد:
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أحيانًا يأتيِن مثل صلصلة اجلرس، وهو أشده 
عِن وقد وعيت عنه ما قال، يلع، فيفصم 

وأحيانًا يتمثل يل امللك رجال فيلكمِن فأِع ما 
 يقول

 

Dari Aisyah Ummul Mukminin -raḍiyallāhu 
'anhā-, bahwa Al-Hāriṡ bin Hisyām -
raḍiyallāhu 'anhu- bertanya kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana caranya 

wahyu turun kepadamu?" Maka Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 

"Terkadang datang kepadaku seperti suara 
gemerincing lonceng dan cara ini yang 

paling berat bagiku, lalu terhenti dan aku 
sudah memahami apa yang disampaikan. 

Dan terkadang datang Malaikat 
menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara 
kepadaku maka aku pun mengerti apa yang 
diucapkannya." Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

berkata, "Sungguh aku pernah melihat 
turunnya wahyu kepada Beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- pada suatu hari yang 
sangat dingin lalu terhenti, dan aku lihat 

dahi Beliau mengucurkan keringat." (HR. 
Bukhari) 

 :احلديث .129
مِّ املؤمنني 

ُ
أنَّ احلارَث  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة أ

صىل اهلل -سأل رسوَل اهلل  -ريض اهلل عنه-بن هشام 
؟ فقال: يا رسوَل اهلل،  -عليه وسلم ِتيَك الَويْحُ

ْ
كيف يأ

أْحيانًا »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 
، فيَْفِصُم  ه يلعَّ شدُّ

َ
ِتيِّن ِمثَْل َصلَْصلَة اجلََرس، وهو أ

ْ
يَأ

عِّنِّ وقد َوَعيُْت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثَُّل يل الَملَُك 
يِع ما يقول

َ
ريض -قالت اعئشة «. رَُجاًل فيُلَكُِّمِّن فأ

: ولقد رأيتُه يزِنل عليه الَويْحُ يف ايلوِم -نهااهلل ع
ُد َعَرقًا  .الشديِد الربِْد، فَيْفِصُم عنه وإنَّ َجِبينَه يَلَتََفصَّ

** 

129. Hadis: 

Dari Aisyah Ummul Mukminin -raḍiyallāhu 'anhā-, 

bahwa Al-Hāriṡ bin Hisyām -raḍiyallāhu 'anhu- 

bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu 

turun kepadamu?" Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menjawab, "Terkadang datang kepadaku 

seperti suara gemerincing lonceng dan cara ini yang 

paling berat bagiku, lalu terhenti dan aku sudah 

memahami apa yang disampaikan. Dan terkadang 

datang Malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu 

berbicara kepadaku maka aku pun mengerti apa yang 

diucapkannya." Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- berkata, 

"Sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada 

Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada suatu hari 

yang sangat dingin lalu terhenti, dan aku lihat dahi 

Beliau mengucurkan keringat." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-رسول اهلل  -اهلل عنهريض -سأل احلارث بن هشام 
فقال: يا رسول اهلل، كيف  -صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه -يأتيك الويُح؟ فأخربه رسول اهلل 
بالويح  -وهو جربيل-أنه أحيانًا يأتيه امللك  -وسلم

فيكون صوت امللك بالويح مشابًها لصوت اجلرس يف 

** 

Al-Hāriṡ bin Hisyām -raḍiyallāhu 'anhu- bertanya 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dia 

berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana datangnya 

wahyu kepadamu?" Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memberitahukan kepadanya bahwa 

terkadang Malaikat -yaitu Jibril- datang kepadanya 

dengan membawa wahyu. Ketika dia menyampaikan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عقيدة << اإِليَماُن بِالُكتُِب << َحِقيَقُة اإِليَماِن بِالُكتُِب  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -اهلل عنهاريض -اعئشة   اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َصلَْصلَة : صوت •

 .فيَْفِصُم عِّنِّ : يُقلع عِّن وينجيل ما يغشاين منه •

 َوَعيُْت : حفظت اذلي ذكره •

ر •  .يتمثَّل : يتصوَّ

 .َجِبينه : ما بني منبت الشعر واحلاجبني •

ُد : يسيل •  .َيتََفصَّ

والرسالة والكتابة, ولك ما أليق إىل شخص يلعلمه ويح كيف اكن, ثم غلب استعمال الويح فيما يلَق إىل األنبياء من الويح : يف اللغة اإلشارة  •
 .-تعاىل-عند اهلل 

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-شدة الويح وصعوبته ىلع انليب  .1

يكون صوت امللك بالويح مشابًها لصوت اجلرس يف قوته وهو أشد  , أن-صىل اهلل عليه وسلم-من الصفات اليت اكن يزنل بها الويح ىلع انليب  .2
 .، كما اكن جربيل يأتيه بالويح يف صورة رجٍل أحيانًا-صىل اهلل عليه وسلم-َشء وأصعبه عليه 

 .أن السؤال عن الكيفية لطلب املعرفة أو الطمأنينة ال يقدح يف ايلقني .3

صىل اهلل عليه -قوته، وهو أشد َشء وأصعبه عليه 
وتغشاه شدة وكرب شديد ثم ينكشف عنه،  ،-وسلم

وقد فهم وحفظ عن امللك ما قال, وإنما يأتيه الويح 
بهذا الصوت الشديد؛ ليشغله عن أمور ادلنيا، 

صىل اهلل -ويفرغ حواسه للصوت الشديد، فاكن 
يفهم عنه؛ ألنه لم يبق يف سمعه ماكن  -عليه وسلم

 عليه صىل اهلل-لغري صوت امللك وال يف قلبه. وأخربه 
أنه أحيانًا أخرى يأتيه جربيل يف صورة رجل  -وسلم

مثل دحية أو غريه، فيلكمه بالويح فيفهم ما يقوهل هل 
أنها اكنت  -ريض اهلل عنها-وحيفظه. وأخربت اعئشة 

عند نزول الويح  -صىل اهلل عليه وسلم-ترى انليب 
عليه يف ايلوم الشديد الربد فتنكشف عنه شدة 

عرقًا من شدة ما يلقاه من  الويح وجبينه يسيل
 .الكرب واملعاناة

wahyu tersebut, suaranya seperti gemerincingnya 

lonceng karena kerasnya, dan itulah yang paling berat 

serta paling sulit bagi beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Beliau merasakan kesulitan dan kepayahan 

yang teramat sangat lalu tersingkaplah wahyu itu dan 

beliau pun telah mengerti serta hafal apa yang 

disampaikan oleh Malaikat tersebut. Wahyu itu datang 

kepada beliau dengan suara yang sangat kuat seperti 

ini adalah untuk membuat beliau melupakan urusan 

dunia serta menjadikan seluruh panca indra beliau 

terfokus kepada suara tersebut. Beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- benar-benar memahami wahyu 

tersebut karena tidak ada satu ruang pun tersisa untuk 

selain suara Malaikat pada pendengaran beliau dan 

tidak juga pada hati beliau. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- juga memberitahukan bahwa terkadang Jibril 

datang kepadanya membawa wahyu dengan menjelma 

sebagai seorang laki-laki seperti Diḥyah atau yang 

lainnya, lalu menyampaikan wahyu kepada beliau dan 

beliaupun mengerti serta hafal wahyu yang 

disampaikan kepadanya. Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

juga mengabarkan bahwa dia pernah melihat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika wahyu turun kepada 

beliau pada suatu hari yang sangat dingin lalu 

tersingkaplah kekuatan wahyu itu, dan dahi Beliau 

mengucurkan keringat karena kesulitan dan 

kepayahan." 
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 .جواز السؤال عن أحوال األنبياء من الويح وغريه .4

صىل اهلل عليه -عن كثري من املعاين، واكن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكنوا يسألونه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن أصحاب رسول اهلل  .5
 .جييبهم، ويعلمهم، واكنت طائفة منهم تسأل، وطائفة حتفظ، وَّكهم أدهى، وبلهغ ما علم، ولم يكتم حىت أكمل اهلل دينه -وسلم

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
د الرمحن ل ادلين أيب الفرج عبجلما الصحيحني، حديث من املشلك كشف-. بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 موىس بن أمحد بن ملحمود اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة-. الرياض –بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني اِلواب، انلارش: دار الوطن 
، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد اِلخاري صحيح لرشح الساري إرشاد-. بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: انلارش العيىن، ادلين بدر احلنىف

رشح صحيح اِلخاري البن بطال، حتقيق: أيب -ه.  1323امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 
إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري، ألمحد بن حممد - م.2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -تميم ياَس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض

معجم اللغة العربية -ه.  1323بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 
مرقاة املفاتيح رشح -م.  2008 - ـه 1429الكتب، الطبعة: األوىل،  املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم
 النسايئ سنن رشح-. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 

َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش  بن يلع بن حممد: املؤلف ،«املجتىب رشح يف العقىب ذخرية» املسىم دار آل بروم للنرش  -آدم اإلثيويب الَول
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري, أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي، أبو العباس, املكتبة العلمية -. 1424 -1416واتلوزيع, الطبعة األوىل, 

 .بريوت –
   (10840) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحابَةِ  اتلصنيف: ْهِل الُسنَهِة يِف الَصه
َ
َحابَِة << َعِقيَدُة أ   عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصه

 رواه اِلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو بكرة  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فئتني : الفئة: اجلماعة •

ذات يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرج انليب 
احلسن، فصعد به لَع املنَب، فقال: ابِن هذا 
سيد، ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني من 

 املسلمني

 

Suatu hari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- keluar dengan Hasan, lalu naik ke 

atas mimbar dan bersabda, "Anakku ini 
adalah seorang pemimpin. Semoga 
dengannya Allah mendamaikan dua 

kelompok kaum Muslimin yang 
bersengketa". 

 :احلديث .130
-قال: أخرج انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب بكرة 

ذات يوم احلسن، فصعد به ىلع  -اهلل عليه وسلمصىل 
ابِّن هذا سيِّد، ولعلَّ اهلَل أن يُصلَح به »املنرب، فقال: 

 «.بني فئتني من املسلمني

** 

130. Hadis: 

Dari Abu Bakrah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Suatu 

hari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar 

dengan Hasan, lalu naik ke atas mimbar dan bersabda, 

"Anakku ini adalah seorang pemimpin. Semoga 

dengannya Allah mendamaikan dua kelompok kaum 

Muslimin yang bersengketa”". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ذات يوم احلسن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب أخرج 
معه إىل املسجد وهو غالم صغري، فصعد به ىلع منرب 
مسجده الرشيف، وأخرب انلاس أن ابنه احلسن سيد، 
كريم األصل، رشيف النسب، ينتىم إىل أرشف بيت 

سيصلح  -سبحانه-وُجد ىلع وجه األرض، وأن اهلل 
ن به بني مجاعتني متخاصمتني متقاتلتني م

املسلمني، فيجمع اهلل به بني تلك اجلماعتني خاصة، 
ويلتئم بذلك شمل املسلمني اعمة. وال شك أن يف 

-هذا احلديث الرشيف عالمة من عالمات نبوته 
صىل اهلل -حيث أخرب فيه  -صىل اهلل عليه وسلم

ىلع ما يقوم به هذا السيد الكريم  -عليه وسلم
ع لكمة من مج -ريض اهلل عنهما-احلسن بن يلع 

املسلمني، واإلِصالح بينهم، ورفع الزناع بني 
الطائفتني، ووقع ذلك بتنازهل عن اخلالفة ملعاوية، مما 
أدى إىل اتلئام الشمل، وحقن ادلماء، وذلك يف اعم 

 .41أو  40اجلماعة سنة 

** 

Suatu hari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menggendong Hasan yang masih kecil keluar menuju 

masjid. Beliau membawanya naik ke atas mimbar, dan 

menyampaikan kepada manusia bahwa cucunya, 

Hasan adalah seorang pemimpin, keturunan 

bangsawan dan bernasab mulia yang terhubung 

dengan rumah paling mulia di muka bumi. Allah akan 

mendamaikan dua kubu dari kaum Muslimin yang 

sedang berperang melalui Hasan, sehingga Allah 

menyatukan kedua kubu tersebut secara khusus dan 

menyatukan kekuatan kaum Muslimin secara umum. 

Tak bisa diragukan lagi bahwa hadis ini merupakan 

bukti kenabian dan mukjizat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, di mana beliau mengabarkan apa 

yang bakal dilakukan oleh Hasan bin Ali -raḍiyallāhu 

'anhumā- untuk menyatukan kaum Muslimin, 

mendamaikan mereka, dan menghilangkan 

perseteruan di antara mereka. Ini semua terjadi saat 

beliau mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan 

menyerahkannya kepada Mu'āwiyah, sehingga 

kekuatan kaum Muslimin menyatu dan pertumpahan 

darah dapat dihentikan. Itu terjadi pada tahun 

persatuan 40 H atau 41 H. 
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 :فوائد احلديث
 .-ريض اهلل عنهما-فضيلة احلسن بن يلع بن أيب طالب  .1

 .معىن السيادةالسيادة إنما يستحقها من انتفع به انلاس؛ ألنه علق السيادة باإلصالح بني انلاس ونفعهم، هذا  .2

 .الصلح ىلع االَنالع من اخلالفة، والعهد بها ىلع أخذ مال جائز للمختلع، واملال هل طيب .3

 .قتال املسلم للمسلمني ال خيرجه من اإلسالم إذا اكن ىلع تأويل .4

ريض اهلل -يم احلسن بن يلع حيث أخرب فيه ىلع ما يقوم به هذا السيد الكر -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث عالمة من عالمات نبوته  .5
 .من مجع لكمة املسلمني، واإلِصالح بينهم، ورفع الزناع بني الطائفتني بتنازهل عن اخلالفة ملعاوية -عنهما

 املراجع:املصادر و

ترقيم: حممد فؤاد  صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة
ه. كشف املشلك من حديث الصحيحني، مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، حتقيق: يلع حسني اِلواب، 1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 

، عِّن بتصحيحه ونرشه: انلارش: دار الوطن، الرياض. منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: عبد القادر األرناؤوط
م. رشح صحيح اِلخاري البن بطال، حتقيق: أيب 1990ه، 1410بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار اِليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، الطبعة: 

 .م2003ه، 1423تميم ياَس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة: اثلانية 
   (11172) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < األسماء واألحاكم < الرشك اتلصنيف:
  صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته 

 .رواه أمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حممود بن ِليد  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أخوف ما أخاف عليكم : أشد َشء أخافه عليكم •

 .الرشك األصغر : اذلي ال خيرج من اإلسالم •

 .فيحمدونه عليهاالرياء : إظهار العبادة لقصد رؤية انلاس هلا  •

 . اخلوف : الشفقة •

 :فوائد احلديث
 .أن الرياء أخوف ىلع الصاحلني من فتنة ادلجال .1

 .احلذر من الرياء ومن الرشك عموماً  .2

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -شدة شفقته  .3  .ىلع أمته وحرصه ىلع هدايتهم ونصحه هلم -َصىلَّ اّللَّ

أخوف ما أخاف عليكم: الرشك األصغر، 
  فسئل عنه، فقال: الرياء

Hal yang paling aku khawatirkan atas 
kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya 

mengenai apa itu syirik kecil. Beliau 
menjawab, "Perbuatan ria". 

 :احلديث .131
ْخوَُف  -ريض اهلل عنه-عن حممود بن ِليد 

َ
مرفواعً: "أ

ما أخاف عليكم: الرشك األصغر، فسئل عنه، 
 فقال: الرياء".

** 

131. Hadis: 

Dari Mahmūd bin Labīd, "Hal yang paling aku 

khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Beliau 

ditanya mengenai apa itu syirik kecil. Beliau bersabda, 

"Perbuatan riya".` 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-خيربنا انليب 
من الرشك أنه خياف علينا، وأكرث ما خياف علينا 

 -صىل اهلل عليه وسلم-األصغر، وذلك ملا اتصف به 
من كمال العطف والرمحة بأمته، واحلرص ىلع ما 
يصلح أحواهلم، وملا عرفه من قوة أسباب الرشك 
األصغر اذلي هو الرياء وكرثة دواعيه، فربما دخل 
ىلع املسلمني من حيث ال يعلمون فيرض بهم؛ ذلا 

 .حذرهم منه وأنذرهم

** 

Dalam hadis ini Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengabarkan bahwa beliau mengkhawatirkan 

kita, dan yang paling beliau khawatirkan atas kita 

adalah syirik kecil. Hal itu terjadi karena Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memiliki sifat 

kasih dan sayang yang sempurna kepada umatnya, 

dan keinginan keras terhadap apa yang dapat 

memperbaiki keadaan mereka. Ketika beliau 

mengetahui kuatnya penyebab yang dapat 

menjatuhkan kepada syirik kecil, yaitu ria dan 

banyaknya faktor penyebabnya, mungkin saja syirik 

kecil ini masuk ke dalam diri orang-orang muslim tanpa 

mereka ketahui sehingga membahayakannya, maka 

oleh karena itu beliau mengingatkan dan 

memperingatkan mereka dari ria tersebut. 
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وِّي غري اهلل باهلل فيما هو من خصائص اهلل، واألصغر هو ما أىت يف انلصوص أنه رشك ولم فاألكرب هو أن يس-أن الرشك ينقسم إىل أكرب وأصغر  .4
أن األكرب خيدل صاحبه يف انلار،  -أن األكرب حيبط مجيع األعمال، واألصغر حيبط العمل اذلي قارنة. ب-والفرق بينهما: أ -يصل إىل حد األكرب

 .رب ينقل عن امللة، واألصغر ال ينقل عن امللةأن األك -واألصغر ال يوجب اخللود يف انلار. ج

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، ملحمد 1435كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب، ت: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة, 
ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ 1424السوادي، الطبعة: اخلامسة، بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة 

اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة  -ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 1422صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 
 ., املكتب اإلساليمم. صحيح اجلامع لألِلاين2001 - ـه1421الرسالة، الطبعة: األوىل، 

   (3381) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإليمان بالرسل < انلبوةالعقيدة <  اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اتلطهر

 .رواه اِلخاري معلًقا ومسلم. للفائدة: اتلعليق: أن يذكر املصنف اخلرب بال إسناد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َرايِن : من الرؤيا، أي: أرى نفيس يف انلوم •

َ
 .أ

 .الَمنَاِم : انلوم •

م الكبري يف السن • ْ : أي: قدِّ  .فَِقيل يِل: َكربِّ

 :فوائد احلديث
 .فيها يدخل يف الترشيع رؤيا األنبياء حق؛ ألنها ويح معصوم؛ وذللك ما حيدث .1

 .استحباب استخدام السواك؛ ألنه سنة نبوية مؤكدة، وهو مطهرة للفم، مرضاة للرب، وخباصة عند الوضوء والصالة وقراءة القرآن .2

 .أنَّ استعمال سواك الغري بإذنه غري مكروه، ويستحب غسله ثم استعماهل .3

 .ب وامليش والالكمفيه تقديم ذي السن يف السواك، ويلتحق به الطعام والرشا .4

أراين يف املنام أتسوك بسواك، فجاءين رجالن، 
أحدهما أكَب من اآلخر، فناولت السواك 

 األصغر، فقيل يل: كَب، فدفعته إىل األكَب منهما
 

Aku bermimpi sedang bersiwak dengan 
sepotong kayu siwak. Tiba-tiba ada dua 

orang mendatangiku, salah satu dari 
mereka lebih tua dari yang lain. Aku 

memberikan kayu siwak kepada orang yang 
lebih muda. Lantas dikatakan kepadaku, 

"Dahulukan yang lebih tua!" Aku pun 
memberikannya kepada orang yang lebih 

tua". 

 :احلديث .132
نَّ انلَّيِبَّ   -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

َ
-أ

تََسوَُّك »قَاَل:  -َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َ
أراين يف املنام أ

بِِسَواٍك، فجاءين رجالن، أحدهما أكرب من اآلخر، 
َواَك  ، فََدَفْعتُُه إىل َفنَاَولُْت السِّ ْ األصغَر، فقيل يل: َكربِّ

 «.األكرب منهما

** 

132. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Aku bermimpi sedang bersiwak dengan 

sepotong kayu siwak. Tiba-tiba ada dua orang 

mendatangiku, salah satu dari mereka lebih tua dari 

yang lain. Aku memberikan kayu siwak kepada orang 

yang lebih muda. Lantas dikatakan kepadaku, 

"Dahulukan yang lebih tua!" Aku pun memberikannya 

kepada orang yang lebih tua". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف انلوم أنه اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى انليب 
يَتََسوَّك بسواك، فجاءه رجالن أحدهما أكرب من 
اآلخر، فأراد أن يعطيه إىل األصغر منهما، فقيل هل: 

 .قدم األكرب يف اإلعطاء، فأعطاه إىل الكبري منهما

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah bermimpi 

bahwasanya beliau bersiwak dengan sepotong kayu 

siwak. Tiba-tiba beliau didatangi dua lelaki, salah satu 

dari mereka lebih tua dari yang lain. Beliau hendak 

memberikan kayu siwak kepada orang yang lebih 

muda. Lantas dikatakan kepada beliau, "Dahulukan 

orang yang lebih tua dalam pemberian!" Maka beliau 

memberikan kayu siwak itu kepada orang yang lebih 

tua. 
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 .لكن ال يقر ىلع خطأ بل يصوَّب مبارشة -صىل اهلل عليه وسلم-جيوز اجتهاد رسول اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو 1425اِلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة يلع بن 

ثيمني، ه. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح الع1428زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق:  حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1426دار الوطن، الرياض، الطبعة: 

قيق حممد فؤاد ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حت1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1423عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (3131) الرقم املوحد:
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 :Makna global :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بالرسل < انلبوة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-أسامة بن زيد بن حارثة  اتلخريج:
 .صحيح مسلم منت احلديث:مصدر 

 :معاين املفردات
 .أرشَف : نظر من ماكن اعل •

ُطم من آطام املدينة : حصن ألهل املدينة •
ُ
 .أ

 .ِخالل : وسط •

 .الَقْطر : املطر •

 :فوائد احلديث
 .ويوم احلرة -ريض اهلل عنه-فيه إشارة إىل احلروب اجلارية بينهم، كقتل عثمان  .1

 .إذ أخرب بيشء فوقع كما أخرب -عليه وسلم صىل اهلل-وفيه معجزة ظاهرة للنيب  .2

 .به أمته، وعرفهم قرب الساعة ليك يتوبوا قبل أن يأيت عليهم وقت غلق باب اتلوبة -صىل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث مما أنذر انليب  .3

 .وفيه إثبات أرشاط الساعة وعالماتها .4

لَع أطم  -صىل اهلل عليه وسلم-أرشف انليب 
ما أرى، قالوا: من آطام املدينة، فقال: هل ترون 

ال، قال: فإين ألرى الفنت تقع خالل بيوتكم 
 كوقع القطر

 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- naik ke 
atas salah satu benteng Madinah lantas 

menanyakan, "Apakah kalian melihat apa 
yang aku lihat?" Mereka menjawab, 

"Tidak." Beliau bersabda, "Sesungguhnya 
aku melihat fitnah-fitnah berjatuhan di 
sela-sela rumah-rumah kalian seperti 

berjatuhannya tetesan hujan". 

 :احلديث .133
قال: أرشَف  -ريض اهلل عنهما-عن أسامة بن زيد 

ُطم من آطام  -صىل اهلل عليه وسلم-انليبُّ 
ُ
ىلع أ

فإينِّ »قالوا: ال، قال: « هل ترون ما أرى؟»املدينة، فقال: 
 «.ألرى الفنَت تقع ِخالل بيوتكم كَوقْع الَقْطر

** 

133. Hadis: 

Dari Usāmah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

menuturkan, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

naik ke atas salah satu benteng Madinah lalu 

menanyakan, "Apakah kalian melihat apa yang aku 

lihat?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya aku melihat fitnah-fitnah berjatuhan di 

sela-sela rumah-rumah kalian seperti berjatuhannya 

tetesan hujan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من ماكٍن اعٍل فوق  -صىل اهلل عليه وسلم-نظر انليب 
حصن من حصون املدينة فقال ألصحابه: هل ترون 
ما أرى؟ إين أرى الفنت تقع وسط بيوتكم كما يقع 
املطر بكرثة وغزارة. وهو إشارة إىل احلروب والفنت 
الواقعة يف املدينة، كمقتل عثمان، ووقعة احلرة 

 .هاوغري

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memandang dari 

tempat tinggi di atas salah satu benteng kota Madinah, 

lalu beliau menanyakan kepada para sahabat, "Apakah 

kalian melihat apa yang sedang aku lihat? Sungguh 

aku melihat fitnah-fitnah berjatuhan di tengah-tengah 

rumah kalian seperti jatuhnya air hujan dengan deras 

dan lebat. Ini isyarat akan adanya peperangan dan 

tragedi-tragedi di Madinah, seperti terbunuhnya 

Uṡmān, perang Hurrah dan lainnya. 
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 املراجع:املصادر و

اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 

لقاري رشح صحيح اِلخاري، حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. إرشاد ه. عمدة ا1423بريوت، الطبعة: 
ه. رشح صحيح 1323الساري لرشح صحيح اِلخاري، أمحد بن حممد القسطالين القتييب، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة 

 .م2003ه، 1423أيب تميم ياَس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، الطبعة: اثلانية  اِلخاري البن بطال، حتقيق:
   (11213) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أعطيت َخًسا, لم يعطهن أحد من األنبياء قبَل: 
بالرعب مسرية شهر, وجعلت يل األرض نْصت 

 مسجًدا وطهوًرا
 

Aku diberi lima perkara yang tidak 
diberikan kepada seorang Nabi pun 
sebelumku. Aku diberi kemenangan 
dengan kegentaran (musuh) sejauh 

perjalanan satu bulan dan bumi dijadikan 
untukku sebagai tempat sujud dan bersuci. 

 :احلديث .134
-أنه انليبَّ  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 
ْعِطيُت مخسا, لم »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

ُ
أ

ُيْعَطُهنَّ أحد من األنبياء قبيل: نرُِصُْت بالرعب مسرية 
َما رجل  يَّ

َ
شهر, وُجِعلَت يل األرض مسجدا وَطُهورا, فأ

ِحلَّت يل املغانم, من أميت أدركته الصالة 
ُ
, وأ فَلْيَُصلِّ

ْعِطيُت الشفاعة، واكن انليب 
ُ
ولم حتلَّ ألحد قبيل, وأ

 «.ُيبَْعُث إىل قومه خاصة, وُبِعثُت إىل انلاس اعَمة

** 

134. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā- secara 

marfu`, "Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan 

kepada seorang Nabi pun sebelumku. Aku diberi 

kemenangan dengan kegentaran (musuh) sejauh 

perjalanan satu bulan dan bumi dijadikan untukku 

sebagai tempat sujud dan bersuci. Maka siapa saja dari 

umatku yang mendapati waktu salat, hendaknya ia 

melaksanakan salat. Juga dihalalkan untukku harta 

rampasan perang yang tidak dihalalkan untuk seorang 

pun sebelumku. Aku juga diberi syafaat, dan seorang 

Nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, 

sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نبيَّنا  -تعاىل-َخصَّ اهلل 
َ بمحامد لم تكن  سائر األنبياء خبصال رَشَف، وُمزيه

، فناَل هذه -عليهم السالم-ملن قبله من األنبياء 
 -بربكة هذا انليب الكريم امليمون-األمة املحمدية 

َشء من هذه الفضائل واملاكرم. فمن ذلك: ما ثبت 
يف هذا احلديث من هذه اخلصال اخلمس الكريمة: 
أوهلا: أن اهلل سبحانه تعاىل نرصه، وأيده ىلع أعدائه، 
بالرعب، اذلي حيل بأعدائه، فيضعفهم ويفرق 
صفوفهم، ولو اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع 

 ونرصاً نلبيه مسرية شهر منهم، تأييداً من اهلل
وخذالنا وهزيمة ألعداء دينه، وال شك أنها إاعنة 
ع  كبرية من اهلل تعاىل. ثانيها: أن اهلل سبحانه تعاىل وسه
ىلع هذا انليب الكريم، وأمته املرحومة بأن جعل هلا 
األرض مسجداً، فأينما تدركهم الصالة فليصلوا، فال 

دون تتقيد بأمكنة خمصوصة، كما اكن من قبلهم ال يؤ
عباداتهم إال يف الكنائس، أو اِِليَع، وهكذا فإن اهلل 
رفع احلرج والضيق عن هذه األمة، فضال منه 
وإحسانا، وكرما وامتنانا. وكذاك اكن من قبل هذه 

** 

Nabi kita -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- diberi 

kekhususan dari semua Nabi dengan berbagai 

perangai kemuliaan. Beliau juga diberi keistimewaan 

dengan hal-hal terpuji yang tidak diberikan kepada para 

Nabi -'alaihim as-salām- sebelumnya. Dengan 

demikian, umat Muhammad ini -berkat Nabi yang mulia 

dan beruntung ini- memperoleh bagian dari keutamaan 

dan kemuliaan tersebut. Diantaranya sebagaimana 

yang ditetapkan dalam Hadis tersebut mengenai 

kelima perangai yang mulia berikut: Pertama: 

sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah menolongnya dan 

membantunya melawan musuhnya dengan kegentaran 

yang menimpa musuh-musuhnya sehingga 

melemahkan dan mencerai-beraikan barisan mereka, 

meskipun Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berada 

dalam jarak perjalanan satu bulan dari mereka. Ini 

merupakan dukungan dari Allah, pertolongan bagi 

Nabi-Nya, kehinaan dan kekalahan bagi musuh-musuh 

agama-Nya. Tidak ada keraguan lagi bahwa ini 

merupakan pertolongan besar dari Allah -Ta'ālā-. 

Kedua: sesungguhnya Allah -Ta'ālā- memberikan 

keluasan pada Nabi yang mulia ini dan umatnya yang 

disayangi dengan menjadikan bumi sebagai tempat 

sujud untuknya. Di mana saja mereka mendapati waktu 

salat, hendaknya mereka menunaikan salat tanpa 

terikat oleh tempat-tempat khusus sebagaimana yang 
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  اإليمان بالرسل < نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلمالعقيدة <  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

األمة، ال يطهرهم إال املاء، وهذه األمة جعل الرتاب 
ملن لم جيد املاء طهورا، ومثله العاجز عن استعماهل 

أن الغنائم اليت تؤخذ من الكفار لرضره. ثاثلها: 
واملقاتلني حالل للنيب صىل اهلل عليه وسلم وأمته، 
يقتسمونها ىلع ما بني اهلل تعاىل، بعد أن اكنت حمرمة 
ىلع األنبياء السابقني وأممهم، حيث اكنوا جيمعونها، 
فإن قبل اهلل عملهم نزلت عليها نار من السماء 

وتعاىل، خصه  فأحرقتها. رابعها: أن اهلل سبحانه
باملقام املحمود، والشفاعة العظىم، يوم يتأخر عنها 
أولو العزم من الرسل يف عرصات القيامة، فيقول: أنا 
هلا، ويسجد حتت العرش، ويمجد اهلل تعاىل بما هو 
أهله، فيقال: اشفع تُشفع، وسل تعَطه، حينئذ يسأل 
اهلل الشفاعة للخالئق بالفصل بينهم يف هذا املقام 

يل، فهذا هو الَمقام املحمود اذلي يغبطه عليه الطو
األولون واآلخرون. خامسها: أن لك نيب من األنبياء 
السابقني َتتص دعوتهم بقومهم. وقد جعل اهلْل 
تعاىل هذه الرشيعة صاحلة للك زمان وماكن، وملا 
اكنت بهذه الصالحية والكمال، اكنت يه األخرية،، 

يها نقص، وجعلت ألنها ال حتتاج إىل زيادة وال ف
 .شاملة، ملا فيها من عنارص اِلقاء واخللود

terjadi pada umat sebelum mereka yang tidak 

menunaikan ibadah selain di gereja atau biara. 

Demikianlah, sesungguhnya Allah telah melenyapkan 

dosa dan kesempitan dari umat ini sebagai karunia dan 

kebajikan, serta kemurahan hati dan anugerah dari-

Nya. Demikian juga sebelum umat ini, mereka tidak 

boleh bersuci selain dengan air. Sedangkan umat ini 

(Islam) telah dijadikan untuk mereka tanah untuk 

bersuci bagi yang tidak mendapatkan air. Juga bagi 

orang yang tidak bisa menggunakan air karena 

khawatir ada bahaya. Ketiga: sesungguhnya harta-

harta rampasan perang yang diambil dari orang-orang 

kafir dan para pasukan adalah halal bagi Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan umatnya. Mereka 

mendapatkan jatah harta rampasan perang sesuai 

dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah -Ta'ālā-, 

setelah sebelumnya diharamkan bagi para Nabi 

terdahulu dan para umatnya. Dulu mereka 

mengumpulkan harta rampasan tersebut. Jika Allah 

menerima amalan mereka maka diturunkan api kepada 

barang rampasan tersebut dari langit lalu 

membakarnya. Keempat: sesungguhnya Allah -

Subḥānahu wa Ta'ālā- telah mengkhususkan beliau 

dengan kedudukan terpuji dan syafaat terbesar ketika 

para Rasul ulul azmi mundur darinya di permulaan 

kiamat. Beliau bersabda, "Aku yang berhak 

mendapatkan syafaat itu." Lantas beliau bersujud di 

bawah 'Arsy dan mengagungkan Allah -Ta'ālā- yang 

berhak diagungkan. Kemudian dikatakan, "Mintalah 

syafaat, niscaya engkau diberi syafaat. Mintalah, 

niscaya engkau diberi." Pada saat itulah beliau 

memohon syafaat kepada Allah untuk para makhluk 

berupa keputusan di antara mereka di tempat yang 

lama ini. Inilah kedudukan terpuji yang diinginkan oleh 

orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir. 

Kelima: sesungguhnya dakwah setiap Nabi terdahulu 

dikhususkan untuk kaumnya, dan Allah menjadikan 

syariat ini (Islam) layak untuk setiap masa dan tempat. 

Karena kelayakan dan kesempurnaan itulah maka ini 

merupakan syariat terakhir karena tidak lagi 

membutuhkan tambahan dan tidak mengandung 

kekurangan. Syariat tersebut telah dijadikan 

komprehensif karena mengandung elemen-elemen 

keabadian dan kelanggengan. 
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 :معاين املفردات
ْعِطيُت : أعطاين اهلل  •

ُ
 .-تعاىل-أ

 .مخًسا : مخس خصال أو خصائص •

رِسل إىل قومه املؤمنني املوافقني هل، برشيعة َمن قبلَه من الرُّسلاألنبياء : مجع نيب، وانليب هو:  •
ُ
 .َمن أ

 .نرُِصُْت : أاعنِّن اهلل ىلع أعدايئ •

 .بِالرُّْعِب : باخلوف واذلعر يف قلوب األعداء •

 .َمِسرَيَة َشْهٍر : مسافة شهر، واملعىن: أن عدوه مرعوب منه، ولو اكن بينه وبينه مسافة شهر •

رُْض : صريَّ اهلل يل مجيع األرضوَُجِعلَْت يِل ا •
َ
 .أل

 .َمْسِجًدا : ماكن للسجود فيه، أي: الصالة •

 .َوَطُهوًرا : شيئا أتطهر به •

َما رَُجٌل : أي رجل، وَتصيص الرجل باذلكر لرشفه، وإال فاملرأة مثله • يُّ
َ
 .فَأ

الة : دخل عليه وقتها، وهو من أهلها •  .أْدَرَكتُه الصَّ

 .رض ويلصل عليها وال ينتظر وجود املاءفَلْيَُصلِّ : فليتطهر باأل •

ِحلَّْت يِل الَْمَغانُِم : جعلها اهلل يل حالال واملغانم يه ما أخذ من األعداء يف احلرب •
ُ
 َوأ

 .املَغانِم : مجع مغنم، بمعىن الغنيمة، ويه ما يؤخذ من أموال الكفار يف اجلهاد •

َفاَعَة : أعطاين اهلل الشفاعة، ويه اتل • ْعِطيُت الشَّ
ُ
وسط للغري جبلب منفعة هل أو دفع مرضة عنه، واملراد بها هنا: الشفاعة العظىم، ويه شفاعة أ

 .انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل اهلل تعاىل يف أهل املوقف أن يقيض بينهم

 .َواَكَن انلَّيِبُّ : اكن انليب من األنبياء السابقني •

 ُيبَْعُث : يرسله اهلل تعاىل •

 قبيلتهإىل قومه : طائفته أو  •

 .خاصة : دون غريهم •

 .اعمة : مجيًعا من قويم وغريهم •

 :فوائد احلديث
 .ىلع سائر األنبياء، وتفضيل أمته ىلع سائر األمم -صىل اهلل عليه وسلم-تفضيل نبينا  .1

 .تعديد نعم اهلل ىلع العبد، ويعترب ذكرها ىلع وجه الشكر هلل، وذكر آالئه: عبادة وشكرا هلل .2

 .األعداء إلقاء الرُعب يف قلوبهممن وسائل انلرص ىلع  .3

حلَّت هل الغنائم، وبعث إىل انلاس اعمة، وأعطي الشفاعة، وجعلت األرض هل وألمته مسجًدا  -صىل اهلل عليه وسلم-كونه  .4
ُ
نرُِص بالرعب، وأ

 .وطهوًرا، لك هذا من خصائصه

 .صحة الصالة ال َتتص ببقعة دون أخرى .5

 .اكنت، ويفعل ما يقدر عليه من رشوطها وأراكنها وواجباتهاوجوب فعل الصالة يف وقتها ىلع أي حال  .6

 .األصل يف األرض الطهارة للصالة واتليمم .7

 .لك أرض صاحلة يلتيمم منها .8

 .سعة هذه الرشيعة وعظمتها، ذلا جعلت تلنظيم العالم لكه يف عباداته ومعامالته، ىلع اختالف أمصاره، وتباعد أقطاره .9

 .االقتصار ىلع جنس الرجال، بل النساء يشاركن الرجال يف هذه األحاكم؛ ألن النساء شقائق الرجال قوهل: "أيما رجل" ال يفهم منه .10

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. عمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط 1426اتلابعني، القاهرة، مكتبة  -اإلمارات 

، دار 2ط من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط،
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408ثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، ا

 .ه 1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، 
   (3503) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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َحابَِة << َعِقيَدُة  اتلصنيف: َحابَةِ عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصه ْهِل الُسنَهِة يِف الَصه
َ
  أ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .امرؤ : شخص •

 :فوائد احلديث
 .-ريض اهلل عنه-فيه فضيلة سعد بن أيب وقاص  .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-سعد بن أيب وقاص يدل ىلع تواضعه  خباهل -صىل اهلل عليه وسلم-افتخار انليب  .2

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد اِلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة 
حيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األِلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، م. ص1975ه، 1395مصطىف اِلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

 .ه. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريوت1408الطبعة: اثلاثلة 
   (11194) الرقم املوحد:

: -صىل اهلل عليه وسلم-أقبل سعد، فقال انليب 
  هذا خايل فلريين امرؤ خاَل

Sa'ad datang, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- bersabda, "Ini pamanku (dari 

pihak ibu), hendaknya seseorang 
memperlihatkan pamannya kepadaku". 

 :احلديث .135
، قال: أقبل -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

هذا خايل »: -صىل اهلل عليه وسلم-سعد، فقال انليب 
 «.فلرُيِين امرٌؤ خاهَل 

** 

135. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā- ia berkata, 

"Sa'ad datang, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Ini pamanku (dari pihak ibu), hendaknya 

seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أقبل سعد بن أيب وقاص إىل جملس انليب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-فلما رآه انليب  -عليه وسلم

قال: هذا خايل أتباىه به، فلرُيين أي إنسان خاهل؛ 
يلظهر حينئذ أنه ليس ألحد خال مثل خايل، واكن 

صىل اهلل عليه -سعد من بِّن زهرة، واكنت أم انليب 
يًضا، فهو قريب آمنة، آمنة من بِّن زهرة أ -وسلم

 .وأقارب األم أخوال

** 

Sa'ad bin Abi Waqqāṣ datang ke Majlis Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melihatnya, beliau bersabda, "Ini pamanku 

(dari pihak ibu), aku membanggakannya. Hendaknya 

setiap orang memperlihatkan pamannya kepadaku, 

agar terlihat jelas bahwa tak seorang pun memiliki 

paman yang seperti pamanku. Sa'ad berasal dari Bani 

Zuhrah, dan ibunda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

Aminah, berasal dari Bani Zuhrah juga. Jadi ia kerabat 

Aminah. Dan kerabat-kerabat ibu disebut akhwal 

(paman). 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَْواُعُه << اتلحذير من الرشك اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلهوِْحيُد َوأ

 رواه عبد الرزاق. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-اهلل بن مسعود عبد  اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
د اهلل صاحبه بناٍر أو لعنٍة أو غضٍب أو عذاٍب أو نيف اإليمان أو رتب اهلل عليه حداً يف ادل •  .نياالكبائر : مجع كبرية، ويه: لك ذنب توعه

 .فيما يقصد اإلنسان وخيافه ويرجوه وايلأس من روح اهلل : أي قطع الرجاء واألمل من اهلل، •

 .األمن من مكر اهلل : أي: من استدراجه للعبد، أو سلبه ما أعطاه من اإليمان •

 .-تعاىل-الرشك باهلل : عبادة غري اهلل معه، أو رصف َشء من أنواع العبادة لغري اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .انقسام اذلنوب إىل كبائر وصغائر .1

 .وأكرب الكبائرأن الرشك أعظم اذلنوب  .2

 .وايلأس من رمحته، وأنهما من أكرب الكبائر -سبحانه-حتريم األمن من مكر اهلل  .3

أكَب الكبائر: اإلرشاك باهلل، واألمن من مكر 
اهلل، والقنوط من رمحة اهلل، وايلأس من روح 

 اهلل
 

Dosa yang paling besar adalah berbuat 
syirik kepada Allah, merasa aman dari 
murka Allah, berputus asa dari rahmat 
Allah, dan putus harapan dari karunia 

Allah. 

 :احلديث .136
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 
أنه قال: "أكرب الكبائر:  -صىل اهلل عليه وسلم

اإلرشاك باهلل، واألمن من َمْكِر اهلل، والُقنُوُط من 
ُس من َرْوِح اهلل".

ْ
 رمحة اهلل، وايلَأ

** 

136. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

bahwasannya beliau bersabda, "Dosa yang paling 

besar adalah berbuat syirik kepada Allah, merasa 

aman dari murka Allah, berputus asa dari rahmat Allah, 

dan putus harapan dari karunia Allah". 

 إسناده صحيح  :درجة احلديث
** 

Sanadnya sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -ذكر رسول اهلل  يف هذا  -َصىلَّ اّللَّ
احلديث ذنوًبا تعترب من كبائر اذلنوب، ويه: أن جُيعل 

أوعبوديته وبدأ به؛  رشيٌك يف ربوبيته -سبحانه-هلل 
ألنه أعظم اذلنوب، وقطع الرجاء واألمل من اهلل؛ ألن 
ذلك إساءة ظنٍّ باهلل وجهل بسعة رمحته، واألمن من 
استدراجه للعبد بانلعم حىت يأخذه ىلع غفلة، وليس 
املراد بهذا احلديث حرص الكبائر فيما ذكر؛ ألن 

 .الكبائر كثرية، لكن املراد بيان أكربها

** 

Dalam hadis ini Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyebutkan beberapa dosa yang merupakan dosa-

dosa besar, yaitu: Menjadikan sekutu bagi Allah baik 

dalam hal Rubūbiyyah maupun ulūhiyyah. Beliau 

memulai dengan syirik karena kesyirikan merupakan 

dosa yang paling besar; Putus asa dan putus harapan 

kepada Allah, karena ini merupakan bentuk berburuk 

sangka terhadap Allah dan mengingkari keluasan 

rahmat-Nya; Merasa aman dari murka Allah, karena 

banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah 

kepadanya, sehingga Allah mencabutnya saat dalam 

kondisi lalai. Hadis ini bukan bermaksud 

mengkhususkan dosa-dosa besar hanya dalam tiga hal 

saja, karena dosa-dosa besar itu sangatlah banyak. 

Maksud hadis hanyalah menjelaskan yang paling besar 

di antara dosa-dosa besar lainnya. 
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 .باملكر يف مقابلة املاكرين، وهذه صفة كمال، واملذموم هو املكر بمن ال يستحق أن يُمكر به -تعاىل-جواز وصف اهلل  .4

 .ييأس، وإذا رجا ال يأمنأن الواجب ىلع العبد أن يكون بني اخلوف والرجاء، فإذا خاف ال  .5

 .ىلع وجه يليق جبالهل -تعاىل-إثبات صفة الرمحة هلل  .6

 .-عز وجل-وجوب إحسان الظن باهلل  .7

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، حممد بن 1435كتاب اتلوحيد، حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: دغش العجيم، مكتبة أهل األثر، الطبعة: اخلامسة 
م. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، 2003ه، 1424عبد العزيز السليمان القراعوي، حتقيق: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة 

األزدي، م. جامع معمر بن راشد، معمر بن أيب عمرو راشد 2001ه، 1422صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل 
 .ه 1403نزيل ايلمن، حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم، انلارش: املجلس العليم بباكستان، وتوزيع املكتب اإلساليم ببريوت، الطبعة: اثلانية 

   (6049) الرقم املوحد:
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َوى أال 
َ
ْخَِبُُكم عن انلََّفِر الالثة: أما أحدهم فأ

ُ
أ

إىل اهلل فآَواهُ اهلل إيله، وأما اآلخر فاْسَتْحيا 
فاْسَتْحَيا اهلل منه، وأما اآلخر، فأْعَرَض، فأعرَض 

 اهلُل عنه

 

Maukah aku beritahukan kepada kalian 
tentang tiga orang? Yang pertama, ia 

berlindung kepada Allah, maka Allah pun 
melindunginya. Yang kedua, ia malu, maka 

Allah pun malu terhadapnya. Sedangkan 
yang ketiga, ia berpaling, maka Allah pun 

berpaling darinya. 

 :احلديث .137
أنَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب واقد احلارث بن عوف 

هو جالس يف بينما  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
املسجد، وانلاس معه، إذ أقبل ثالثَُة َنَفٍر، فأقبل اثنان 

وذهب واحد،  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل، 
، فأما -صىل اهلل عليه وسلم-فوقفا ىلع رسول اهلل 

أحدهما فرأى ُفرَْجًة يف احْلَلَْقِة فجلس فيها، وأما 
ا، فلما اآلخر فجلس خلفهم، وأما اثلالث فأْدبَر ذاهبٍ 

أال »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-فرغ رسول اهلل 
َوى إىل اهلل 

َ
ْخرِبُُكم عن انلََّفِر اثلالثة: أما أحدهم فأ

ُ
أ

فآَواهُ اهلل إيله، وأما اآلخر فاْسَتْحيا فاْسَتْحيَا اهلل منه، 
 «.وأما اآلخر، فأْعَرَض، فأعرَض اهلُل عنه

** 

137. Hadis: 

Dari Abu Wāqid al-Hāriṡ bin Auf -raḍiyallāhu 'anhu- 

bahwa ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

sedang duduk di masjid dan orang-orang bersamanya, 

tiba-tiba datanglah tiga orang. Dua orang menghampiri 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedangkan 

yang satu pergi. Lantas kedua orang itu berdiri di 

hadapan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Salah satunya melihat tempat yang kosong di halaqah 

(perkumpulan) itu, lalu ia duduk di tempat kosong 

tersebut. Sedangkan yang satu lagi, duduk di belakang 

mereka. Adapun orang yang ketika pergi. Saat 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selesai 

(bicara), beliau bersabda, "Maukah aku beritahukan 

kepada kalian tentang tiga orang? Yang pertama, ia 

berlindung kepada Allah, maka Allah pun 

melindunginya. Yang kedua, ia malu, maka Allah pun 

malu terhadapnya. Sedangkan yang ketiga, ia 

berpaling, maka Allah pun berpaling darinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث أنَّ رسول اهلل 
وانلاس معه، إذ أقبل ثالثَُة رجال، جالسا يف املسجد، 

 -صىل اهلل عليه وسلم-فأقبل اثنان إىل رسول اهلل 
صىل اهلل -وذهب واحد؛ فوقفا عند حلقة رسول اهلل 

، فأما أحدهما فرأى ماكناً فاراغً يف -عليه وسلم
احْلَلَْقِة فجلس فيها، واحللقة رجال جالسون ىلع شلك 

وأما اآلخر  -وسلمصىل اهلل عليه -دائرة أمام انليب 
فجلس خلفهم، وأما اثلالث فرجع وانرصف، فلما 

من  -صىل اهلل عليه وسلم-فرغ وانتىه رسول اهلل 
ْخرِبُُكم عن 

ُ
حديثه اذلي اكن فيه، قال للصحابة أال أ

َوى إىل اهلل فآَواُه اهلل 
َ
الرجال اثلالثة: أما أحدهم فأ

إيله أي جلس يف املاكن الفارغ يستمع ذكر اهلل 
كرمه اهلل بفضيلة ذلك املجلس املبارك، وأما فأ

** 

Dalam hadis ini (dijelaskan) bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang duduk di masjid 

dan orang-orang bersamanya. Tiba-tiba datang tiga 

orang laki-laki. Dua orang menghampiri Rasulullah - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan yang satu pergi. Kedua 

orang itu berdiri di sisi halaqah (perkumpulan) 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu salah 

satunya melihat tempat kosong di halaqah itu, maka ia 

pun duduk di tempat kosong tersebut. Halaqah adalah 

orang-orang yang duduk dalam bentuk lingkaran di 

hadapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Sedangkan 

yang satu lagi duduk di belakang mereka. Adapun 

orang yang ketiga pulang. Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- selesai dari pembicaraan yang 

disampaikannya, beliau bersabda kepada para 

sahabat, "Maukah aku beritahukan kepada kalian 

mengenai tiga orang? Yang pertama, ia berlindung 

kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Yakni, 

dia duduk di tempat kosong untuk menyimak zikir 
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 والصفاتالعقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء  اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو واقد احلارث بن عوف  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ثالثة َنَفر : ثالثة رجال •

 .فُرَْجة : ماكناً فاراغً  •

 .، اكحللقة ويه لك مستدير خايل الوسط-صىل اهلل عليه وسلم-جالسون ىلع شلك دائرة أمام انليب احْلَلَْقة : رجال  •

 .فأْدبر : رجع وانرصف •

 .أوى : جلس يف املاكن الفارغ يستمع ذكر اهلل فأكرمه اهلل بفضيلة ذلك املجلس املبارك •

 .فاْستَْحيَا : امتنع من املزامحة فجلس خلف احللقة •

ولكن ليست كحياء املخلوقني، بل معناها هنا هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة  -سبحانه-: صفة احلياء ثابتة هلل تليق به فاستحيا اهلل منه  •
 .رمحته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه

 .فأعرض : ذهب بال عذر •

 :فوائد احلديث
 .استحباب اجللوس يف جمالس العلم .1

 .لاستحباب اجللوس يف املاكن الفارغ لسد اخلل .2

 .استحباب اتلحلق يف جمالس العلم .3

 .بيان فضيلة احلياء وعدم مضايقة انلاس إذا لم جيد ماكنًا فاراًغ  .4

 .بما يليق به سبحانه وليست كحياء املخلوقني -تعاىل-إثبات صفة احلياء هلل  .5

 .اإلعراض عن جمالس العلم بغري عذر سبب يف إعراض اهلل عن العبد .6

 .ينتيه به املجلس إذا لم جيد فرااغً  يستحب لطالب العلم أن جيلس حيث .7

 .جواز اإلخبار عن أهل املعايص وأحواهلم للزجر عنها، وأن ذلك ال يعد من الغيبة .8

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء 1422صحيح اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة، ط: األوىل، 
 من ملجموعة املتقني، نزهة.   ه1428 األوىل: ط بريوت،- دمشق كثري، ابن دار الفحل، ماهر حتقيق للنووي، الصاحلني، رياض. بريوت –الرتاث العريب 

: ط الرياض، للنرش، الوطن دار الشيخ، مؤسسة بإرشاف عثيمني، البن الصاحلني، رياض رشح. ه1407عرش، الرابعة: ط الرسالة، مؤسسة املؤلفني،
ل مبارك، حتقيق د. عبد ه. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آ1418ه. بهجة انلاظرين، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط: اثلاثلة 1426

اف، دار 1423الرياض، الطبعة األوىل، -العزيز آل محد، دار العاصمة  قَّ ه. صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السَّ
 .م2006 - ـه1426اهلجرة الطبعة: اثلاثلة ، 

   (3005) الرقم املوحد:

اآلخر فاْستَْحيا فاْستَْحَيا اهلل منه أي امتنع من 
املزامحة؛ فجلس خلف احللقة فلم يُمنع من بركة 
املجلس، وأما اآلخر فأْعَرَض، فأعرَض اهلُل عنه أي 

 .ذهب بال عذر فُمنع بركة املجلس

kepada Allah lalu Allah pun memuliakannya dengan 

keutamaan majelis yang penuh berkah itu. Sedangkan 

yang kedua malu, maka Allah pun malu terhadapnya. 

Yakni, dia tidak mau berdesak-desakkan sehingga ia 

duduk di belakang halaqah tanpa terhalang dari 

keberkahan majelis. Sedangkan orang yang lainnya 

berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Yakni, dia 

pergi tanpa ada uzur sehingga terhalang dari 

keberkahan majelis. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حارثة بن وهب  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني منت احلديث: مصدر

 :معاين املفردات
 .متضعف : أي: يستضعفه انلاس وحيتقرونه ويتجربون عليه لضعف حاهل يف ادلنيا •

ٍف ،  ْخَِبكم بأهل اجلنة؟ ُكُّ ضعيٍف ُمَتَضعَّ
ُ
أال أ

ْخَِبكم بأهل انلار؟ 
ُ
بَرَّهُ ، أال أ

َ
لو أقسم لَع اهلل أَل

 ُُكُّ ُعُتلٍّ َجوَّاٍظ ُمْسَتْكَِبٍ 
 

Maukah kalian aku kabarkan mengenai 
penghuni surga? Yaitu setiap orang yang 

lemah dan teraniaya, seandainya ia 
bersumpah atas nama Allah niscaya Allah 
akan memenuhinya. Maukah kalian aku 
kabarkan mengenai penghuni neraka? 

Yaitu setiap orang yang keras, kikir dan 
gemar mengumpulkan harta serta berlaku 

sombong. 

 :احلديث .138
أال »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن حارثة بن وهب 

ٍف، لو أقسم  ْخرِبكم بأهل اجلنة؟ لكُّ ضعيٍف ُمتََضعَّ
ُ
أ

اٍظ  ْخرِبكم بأهل انلار؟ لُكُّ ُعتُلٍّ َجوَّ
ُ
ُه، أال أ بَرَّ

َ
ىلع اهلل أَل

 «.ُمْستَْكرِبٍ 

** 

138. Hadis: 

Dari Hāriṡah bin Wahab -raḍiyallāhu 'anhu-, secara 

marfū': “Maukah kalian aku kabarkan mengenai 

penghuni surga? Yaitu setiap orang yang lemah dan 

teraniaya, seandainya ia bersumpah atas nama Allah 

niscaya Allah akan memenuhinya. Maukah kalian aku 

kabarkan mengenai penghuni neraka? Yaitu setiap 

orang yang keras, kikir dan gemar mengumpulkan 

harta serta berlaku sombong". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من صفات بعض أهل اجلنة؛ أن اإلنسان يكون 
ضعيفا متضعفا، أي: ال يهتم بمنصبه أو جاهه، أو 

ادلنيا، ولكنه ضعيف يف يسىع إىل علو املنازل يف 
نفسه يستضعفه غريه، لو حلف ىلع َشء ليرَسَّ اهلل 
هل أمره، حىت حيقق هل ما حلف عليه، أما أهل انلار 
فمنهم لك غليظ جايف الطباع قاس غري منقاد للحق، 
ولك من جيمع املال ويمنع ما جيب فيه من زاكة، ومن 
يرد احلق كربا ويتعاىل ىلع انلاس، واحلديث ليس 

 .للحرص، بل ِليان بعض صفات الفريقني

** 

Di antara tanda-tanda sebagian penghuni surga adalah 

orang yang lemah dan teraniaya, yakni ia tidak begitu 

peduli dengan posisi, kedudukan atau usaha untuk 

meraih kedudukan yang tinggi di dunia, namun dia 

adalah orang yang lemah dan dianiaya oleh orang lain. 

Apabila dia bersumpah untuk sesuatu niscaya Allah 

akan memudahkan perkaranya tersebut, hingga Allah 

merealisasikan sumpahnya tersebut. Adapun penghuni 

neraka, di antara tanda-tanda mereka adalah setiap 

orang yang keras perangainya, kasar dan tidak tunduk 

pada kebenaran, serta setiap orang yang 

mengumpulkan harta kekayaan dan enggan 

mengeluarkan zakatnya, dan juga orang yang menolak 

kebenaran karena kesombongan serta merasa tinggi 

atas orang lain. Hadis ini bukan membatasi hanya pada 

tanda-tanda yang telah disebutkan saja, akan tetapi ia 

hanya menjelaskan sebagian tanda-tanda kedua 

golongan tersebut. 
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 . أقسم ىلع اهلل : حلف يمينا طمعا يف كرم اهلل •

 .أبره : أعطاه ما يريد وأجاب دعوته وحقق قسمه •

اظ : اجلموع املنوع، وقيل الكثري اللحم املختال يف •  .مشيته،وقيل القصري اِلطني جوَّ

 الُعتُل : الشديد من لك َشء ويقال رجل عتل جاف غليظ •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن الغلظة واخليالء واجلفاء، فإنها سمات أهل انلار .1

 .استحباب اتلواضع واتلذلل للمسلمني .2

 .حتمل األذى يف اهلل تعاىل سبب إجابة ادلاعء .3

 .هرهاملرء ليس بمنظره ولكن بمخربه وجو .4

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية اِلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح اِلخاري  -
كنوز  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار اعلم الكتب لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار  -ه. 1430الطبعة األوىل -رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا
الطبعة -بريوت-دار املعرفة-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا -ه. 1426الوطن، الرياض، 

نزهة املتقني رشح رياض  -ه 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -ه. 1425الرابعة
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةالصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف 

   (3573) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر اتلصنيف:
 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة

  انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ظهوره من عالمات الساعةادلجال : رجٌل من بِّن آدم؛ أعور خبيث اكفر متمرد،  •

 :فوائد احلديث
 .فيه اتلنويه بفتنته وبيانها، وأنها عظيمة، وإن اكن لن يأيت إال يف آخر ادلنيا ففتنته عظيمة .1

 .أفضل األمم وآخرها -صىل اهلل عليه وسلم-أن أمة حممد  .2

 .ما لم يبينه نيب قبلهىلع أمته، حيث بني للمسلمني من صفات ادلجال  -صىل اهلل عليه وسلم-شدة حرص انليب  .3

أال أحدثكم حديثا عن ادلجال ما حدث به نيب 
قومه! إنه أعور، وإنه ييجء معه بمثال اجلنة 

 وانلار، فاليت يقول إنها اجلنة يه انلار.
 

Maukah kalian aku beritahukan ciri-ciri 
fisik Dajal yang tidak pernah diberitahukan 

oleh seorang Nabi terdahulu kepada 
umatnya?! Bahwasanya ia buta sebelah 
mata dan ia datang dengan membawa 

semacam surga dan neraka. Maka apa yang 
ia sebut sebagai surga pada hakikatnya 

adalah neraka. 

 :احلديث .139
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ثُُكْم حديثا عن ادلجال  -عليه وسلم َحدِّ
ُ
قال: أال أ

َث به نيبٌّ قومه! إنه أعور، وإنه ييَجُء معه بمثاِل  ما حدَّ
 اجلنة وانلار.

** 

139. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallahu 'anhu-, dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan ciri-ciri fisik 

Dajal yang tidak pernah diberitahukan oleh seorang 

Nabi terdahulu kepada umatnya?! Sungguh ia buta 

sebelah mata dan ia datang dengan membawa 

semacam surga dan neraka. Maka apa yang ia sebut 

sebagai surga pada hakikatnya adalah neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ادلجال األعور، ما من نيب من األنبياء إال أنذر قومه 
صىل اهلل -وأنه ال يأيت إال يف آخر الزمان، أما نبينا 

فهو اذلي فصل اِليان يف ادلجال بما لم  -عليه وسلم
يقله األنبياء واملرسلني قبله، وأنه يوهم انلاس، 
وُيلبِّس عليهم فيحسبون أن هذا اذلي أطاعه أدخله 
اجلنة، وأن هذا اذلي عصاه أدخله انلار، واحلقيقة 

 .خبالف ذلك

** 

Tiada seorang Nabi pun kecuali memberi peringatan 

kepada umatnya akan (fitnah) Dajal yang buta sebelah 

matanya. Dajal tidak muncul kecuali di penghujung 

kehidupan dunia. Namun, hanya Nabi kita lah yang 

menjelaskan secara detail tentang ciri-ciri Dajal ini yang 

tidak dijelaskan para Nabi dan Rasul sebelumnya. 

Dajal senantiasa mengelabui umat manusia dengan 

memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang 

patuh kepadanya, dan yang menentangnya akan 

dimasukkan ke dalam nerakanya. Hakikatnya adalah 

sebaliknya. 
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ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار 1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
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   (3110) د:الرقم املوح
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  أال أستيح من رجل تستيح منه املالئكة

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang 

berbaring di rumahku dalam keadaan 
menyingkapkan kedua pahanya atau kedua 

betisnya. Lantas Abu Bakar minta izin 
(untuk masuk), beliau pun memberinya 

izin dalam kondisi beliau demikian. Lalu ia 
berbicara. Selanjutnya Umar meminta izin, 
beliau pun memberinya izin dalam kondisi 

beliau demikian. Lalu ia berbicara. 
Selanjutnya Usman minta izin. Lantas 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
duduk dan merapikan pakaiannya -

Muhammad (perawi) berkata, "Aku tidak 
mengatakan hal itu terjadi dalam satu hari-

. Usman masuk lalu berbicara. Setelah ia 
keluar, Aisyah berkata, "Abu Bakar masuk 

tapi engkau tidak menyambutnya dan 
memperhatikannya. Lantas Umar masuk 

tapi engkau pun tidak menyambut dan 
memperhatikannya. Selanjutnya Usman 

masuk lalu engkau duduk dan merapikan 
pakaianmu." Beliau bersabda, "Tidakkah 

aku malu kepada seseorang yang membuat 
para malaikat malu kepadanya?!" (HR. 

Muslim). 

 :احلديث .140
صىل اهلل عليه -عن اعئشة قالت: اكن رسوُل اهلل 

ُمْضطِجًعا يف بييت، اكشًفا عن فَِخَذيْه، أو  -وسلم
ساَقيْه، فاْستأَذن أبو بكر فأِذَن هل، وهو ىلع تلك 

َث، ثم اْستأَذن ُعمر، فأِذن هل، وهو احلال،  فتحدَّ
ث، ثم اْستأَذن عثمان، فجلس رسول  كذلك، فتحدَّ

قال حممد: -، وسوَّى ِثيابه -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ا  -وال أقول ذلك يف يوم واحد ث، فلمَّ َفَدَخل فتحدَّ

خرج قالت اعئشة: دخل أبو بكر فلم َتْهتَشَّ هل ولم 
ر فلم َتْهتَشَّ هل ولم ُتبَاهِل، ثم دخل ُتبَاهِل، ثم دخل عم

يَت ثيابك فقال:  أال أْسَتيِح من »عثمان فجلسَت وسوَّ
 «.رجل تَْستيَِح منه املالئكةُ 

** 

140. Hadis: 

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- sedang berbaring di rumahku dalam 

keadaan menyingkapkan kedua pahanya atau kedua 

betisnya. Lantas Abu Bakar minta izin (untuk masuk), 

beliau pun memberinya izin dalam kondisi beliau 

demikian. Lalu ia berbicara. Selanjutnya Umar meminta 

izin, beliau pun memberinya izin dalam kondisi beliau 

demikian. Lalu ia berbicara. Selanjutnya Usman minta 

izin. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

duduk dan merapikan pakaiannya -Muhammad 

(perawi) berkata, "Aku tidak mengatakan hal itu terjadi 

dalam satu hari-. Usman masuk lalu berbicara. Setelah 

ia keluar, Aisyah berkata, "Abu Bakar masuk tapi 

engkau tidak menyambutnya dan memperhatikannya. 

Lantas Umar masuk tapi engkau pun tidak menyambut 

dan memperhatikannya. Selanjutnya Usman masuk 

lalu engkau duduk dan merapikan pakaianmu." Beliau 

bersabda, "Tidakkah aku malu kepada seseorang yang 

membuat para malaikat malu kepadanya"!? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-حتيك اعئشة 
اكن ُمْضطِجًعا يف بيتها، اكشًفا عن  -اهلل عليه وسلم

فاستأذن أبو بكر يف ادلخول فأِذَن فخذيه أو ساقيه، 
هل، وهو ىلع تلك احلال من االضطجاع وانكشاف 

َث أبو -صىل اهلل عليه وسلم-فخذيه أو ساقيه  ، فتحدَّ
، ثم -صىل اهلل عليه وسلم-بكر مع رسول اهلل 

ث، ثم  استأذن ُعمر، فأذن هل، وهو كذلك، فتحدَّ
 صىل-استأذن عثمان يف ادلخول، فاعتدل رسول اهلل 

ل ثيابه وغطى  -اهلل عليه وسلم يف جلسته، وعدَّ
ث،  فخذيه أو ساقيه، ثم أذن هل بادلخول، فدخل فتحدَّ
ا خرج قالت اعئشة: دخل أبو بكر فلم تستبرش  فلمَّ
وتهتم بدخوهل، ثم دخل عمر فلم تستبرش وتهتم 
بدخوهل، ثم دخل عثمان فاعتدلت يف جلستك 

لت ثيابك وغطيت فخذيك أو ساقيك؟  فقال وعدَّ
أال أْستيَِح من »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

أي: أن مالئكة الرمحن « رجل تَستيح منه املالئكةُ 
تستيح من عثمان، فكيف ال أستيح أنا منه؟! وال 
يستدل بهذا احلديث ىلع أن الفخذ ليست بعورة؛ 
لكون املكشوف يف احلديث مشكواك فيه, هل هو 

م منه اجلزم جبواز الساقان أم الفخذان, فال يلز
كشف الفخذ؛ وألن األحاديث اليت فيها كشف 

 -صىل اهلل عليه وسلم-الفخذ جاءت من فعل انليب 
ال من قوهل، ورواها صغار الصحابة، وأما األحاديث 
اليت فيها أن الفخذ عورة فيه أحوط، ورواها كبار 
الصحابة، ويه من قوهل، والقول مقدم ىلع الفعل، 

ت, وألن الكشف جاء مع خاصة والفعل هل احتماال
ا يف لك ماكن، والقول بأن الفخذ  اإلنسان وليس اعمًّ

 .عورة عليه فتوى اللجنة ادلائمة

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menuturkan bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang 

berbaring di rumahnya dalam keadaan menyingkap 

kedua pahanya atau kedua betisnya lalu datang Abu 

Bakar meminta izin untuk masuk. Beliau 

mengizinkannya dalam kondisi seperti itu, yaitu 

berbaring dan kedua pahanya atau betisnya -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tersingkap. Lantas Abu Bakar 

bercakap-cakap bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-. Selanjutnya Umar datang meminta izin. 

Beliau pun mengizinkannya dalam keadaan seperti itu. 

Umar pun berbincang-bincang dengan beliau. Lantas 

datang Usman memohon izin untuk masuk. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- langsung 

duduk tegak, merapikan pakaiannya, dan menutup 

kedua pahanya atau betisnya lalu mengizinkannya 

masuk. Usman masuk dan berbicara dengan beliau. 

Setelah ia keluar, Aisyah bertanya, "Abu Bakar datang 

tapi engkau tidak menyambutnya dan memperhatikan 

masuknya, lalu Umar masuk tapi engkau tidak 

menyambutnya dan memperhatikan masuknya. Lantas 

Usman masuk kemudian engkau duduk tegak, 

merapikan pakaian, dan menutup kedua paha atau 

betismu?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjawab, "Tidakkah aku malu kepada seseorang 

yang membuat para malaikat malu kepadanya?!" 

Yakni, para malaikat Allah saja malu kepada Usman, 

maka bagaimana mungkin aku tidak malu kepadanya?! 

Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa paha bukan 

aurat karena yang tersingkap dalam hadis tersebut 

diragukan, apakah kedua betis atau kedua paha. 

Dengan demikian tidak bisa ditetapkan sebagai dalil 

bolehnya memperlihatkan paha. Juga karena hadis-

hadis yang berkenaan dengan membuka paha 

bersumber dari perbuatan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bukan dari sabdanya, dan diriwayatkan oleh 

para sahabat yang junior. Sedangkan hadis-hadis yang 

mengandung (keterangan) bahwa paha itu aurat 

adalah hadis-hadis yang sangat memberikan kehati-

hatian dan diriwayatkan oleh para sahabat senior, serta 

berasal dari sabdanya. Tentunya sabda lebih 

didahulukan dari perbuatan, sebab perbuatan itu 

memiliki berbagai kemungkinan, juga karena 

penyingkapan tersebut terjadi dengan orang-orang 

khusus dan tidak bersifat umum di setiap tempat. 

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa paha itu 

aurat, maka merupakan fatwa dari Komite Tetap Fatwa 

dan Riset Kerajaan Arab Saudi. 
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  عقيدة << اإِليَماُن بِالَماَلئَِكِة << ِصَفاُت الَماَلئَِكةِ  اتلصنيف:

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل •  .سوَّى : عدَّ

 .َتْهتَش : حتتفل هل وتستبرش •

 .تباهل : تكرتث بدخوهل وتهتم به •

 :فوائد احلديث
 .-عليهم السالم-, وعند املالئكة -صىل اهلل عليه وسلم-فضيلة عثمان وجاللة قدره عند انليب  .1

 .-عليهم السالم-أن احلياء صفة مجيلة من صفات املالئكة  .2

 .اءمن أشد انلاس حي -صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية االتصاف بوصف احلياء؛ ألنه خلق عظيم من أخالق أهل اإليمان، وقد اكن انليب  .3

 .أن اجلزاء من جنس العمل, وذلك أن عثمان ريض اهلل عنه اكن الغالب عليه احلياء، فجوزي عليه من جنس فعله .4

 .جيوز للعالم والفاضل رفع اللكفة حبرضة من بينه وبينهم صحبة خاصة, واستحباب ترك ذلك إذا حرض غريب أو صاحب يستيح منه .5

 .مرشوعية االستئذان قبل ادلخول .6

 املراجع:املصادر و

إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن -. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -
-م.  1998  - ـه 1419عمرون ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل، 

 وصحاح اللغة تاج الصحاح-. ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 م 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة, بريوت – للماليني العلم دار, عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق, الفارايب اجلوهري محاد بن إسماعيل نرص أبو, العربية

 اتلوضيح-. بريوت –حلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ا موىس بن أمحد بن ملحمود اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة-
 انلوادر، دار,  الرتاث وحتقيق العليم للبحث الفالح دار: ت, الشافيع أمحد بن يلع بن عمر حفص أبو ادلين َساج امللقن ابن, الصحيح اجلامع لرشح
املجموعة األوىل, اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء, مجع وترتيب:  -فتاوى اللجنة ادلائمة -. م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة, سوريا – دمشق

, الصغري اجلامع رشح القدير فيض-. الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -أمحد بن عبد الرزاق ادلويش, انلارش: رئاسة إدارة اِلحوث العلمية واإلفتاء 
 -لرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري , انلارش: املكتبة اتلجارية الكربى ا بعبد املدعو حممد ادلين زين

 .1356مرص, الطبعة: األوىل، 
   (10548) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أال ترضني أن أصل من وصلك، وأقطع من 
  قطعك؟

Tidakkah engkau rida aku menyambung 
orang yang menyambungmu dan memutus 

orang yang memutusmu? 

 :احلديث .141
َخلََق اهلُل »مرفواعً:  -عنهريض اهلل -عن أيب هريرة 

ا فرَغ منه، قامت الرَِّحُم فأخذت حبَْقو  اخللَق، فلمَّ
الرَّمحن، فقال هل: َمه، قالت: هذا مقاُم العائِذ بك من 
الَقِطيعة، قال: أاَل تَرَْضنْيَ أْن أِصَل َمن وصلِك، وأقطُع 

، قال: فذاك قال رسول «. َمن قطعِك، قالت: بىل يا ربِّ
: اقرءوا إن شئتم: }فهل -اهلل عليه وسلمصىل -اهلل 

عوا  تُم أن ُتْفِسدوا يف األرض وُتَقطِّ عسيتُم إْن تويلَّ
أرحاَمكم{، ويف رواية للبخاري: فقال اهلل: )من 

 وصلك وصلته ومن قطعك قطعته(.

** 

141. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Allah menciptakan makhluk, ketika Allah telah 

merampungkannya, maka berdirilah rahim lalu 

memegang pinggang Ar-Raḥmān (Allah Yang Maha 

Pengasih). Allah berfirman kepadanya, 

"Menyingkirlah." Rahim berkata, "Ini adalah tempat 

orang yang berlindung kepadamu dari pemutus 

kekerabatan." Allah berfirman, "Tidakkah engkau rida 

Aku menyambung orang yang menyambungmu dan 

memutus orang yang memutusmu?" Rahim menjawab, 

"Tentu saja wahai Rabbku." Allah berfirman, "Itu 

untukmu." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Bacalah jika kalian mau, "Maka apakah 

sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat 

kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan 

kekeluargaan?" Dalam riwayat Bukhari (disebutkan) 

bahwa Allah berfirman, "Orang yang menyambungmu 

maka Aku akan menyambungnya, dan orang yang 

memutusmu, maka Aku akan memutusnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ا فرَغ منه»قوهل:  أي: انتىه من « َخلََق اهلُل اخللَق، فلمَّ
خلق املخلوقات، وهو يدل ىلع أن ذلك وقع يف وقت 

لقدرته، وال يشغله حمدد، وإن اكن اهلل تعاىل ال حدَّ 
شأن عن شأن، ولكن اقتضت حكمته أن جيعل 
لفعله ذلك وقتًا معينًا، وهذا من األدلة ىلع أن أفعاهل 
تتعلق بمشيئته، فمىت أراد أن يفعل شيئا فعله. وليس 

أنه تعاىل انتىه من خلق لك « ملا فرغ»معىن قوهل: 
َشء، بل خملوقاته تعاىل ال تزال توجد شيئا بعد َشء، 

كن سبق علمه بها، وتقديره هلا وكتابته إياها، ثم ول
يه تقع بمشيئته، فال يكون إال ما سبق به علمه، 

قامت الرَِّحُم »وتقديره وكتابته، وشاءه فوجد. قوهل: 
هذه األفعال « فأخذت حبَْقو الرَّمحن، فقال هل: َمه

املسنَدة إىل الرحم، من القيام والقول، ظاهر احلديث 
ا حقيقة، وإن اكنت الرحم معىن يقوم أنها ىلع ظاهره

بانلاس، ولكن قدرة اهلل تعاىل ال تُقاس بما يعرفه 

** 

Sabda Nabi: "Allah menciptakan makhluk, ketika Allah 

telah merampungkannya", yakni, setelah Allah selesai 

menciptakan makhluk. Ini menunjukkan bahwa 

penciptaan itu terjadi pada waktu yang ditentukan, 

meskipun kekuasaan Allah tidak ada batasnya, dan 

tidak ada sesuatu pun yang membuatnya lalai dari 

sesuatu yang lain. Hanya saja hikmah-Nya 

mengharuskan perbuatan-Nya itu ada waktu tertentu. 

Ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan-Nya 

berkaitan dengan kehendak-Nya. Jika Dia hendak 

melakukan sesuatu, Dia pun melakukannya. Maka 

sabda Nabi, "ketika Allah telah merampungkannya", 

tidak berarti bahwa Allah telah selesai dari 

menciptakan segala sesuatu, tetapi makhluk-makhluk 

Allah -Ta'ālā- masih terus ada bersambung, hanya saja 

itu sudah diketahui oleh ilmu-Nya, takdir-Nya, dan 

penulisan-Nya. Kemudian makhluk-makhluk tersebut 

ada karena kehendak-Nya, sehingga tidak mungkin hal 

itu ada melainkan telah diketahui oleh ilmu-Nya, takdir-

Nya, dan dituliskan-Nya, lalu Dia berkehendak maka 

hal itu ada. Sabda Nabi, "Maka berdirilah rahim lalu 

memegang pinggang Ar-Raḥmān (Allah Yang Maha 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

عقل اإلنسان، وهذا احلديث يف اجلملة من أحاديث 
الصفات، اليت نص األئمة ىلع أنها ُتَمرُّ كما جاء، 
وردُّوا ىلع من نىف موجبه. وليس ظاهر هذا احلديث 

بس اليت يلبسها أن هلل إزاراً ورداًء من جنس املال
انلاس، مما يصنع من اجللود والكتان والقطن وغريه، 
قال تعاىل: )ليس كمثله َشء وهو السميع اِلصري(. 

هذا « قالت: هذا مقاُم العائِذ بك من الَقِطيعة»قوهل: 
أعظم مقام، والعائذ به استعاذ بأعظم معاذ، وهو 
ديلل ىلع تعظيم صلة الرحم، وعظم قطيعتها، 

عدم الوصل، والوصل: هو اإلحسان إىل والقطيعة: 
ذوي القرابة، واتلودُّد هلم والقرب منهم، 
ومساعدتهم، ودفع ما يؤذيهم، واحلرص ىلع جلب ما 

قال: أاَل تَرَْضنْيَ أْن »ينفعهم يف ادلنيا واآلخرة. قوهل: 
أِصَل َمن وصلِك، وأقطَع َمن قطعِك، قالت: بىل يا 

، قال: فذاك وصله اهلل، ومن  فمن وصل قرابته« ربِّ
وصله اهلل، وصل إىل لك خري وسعادة يف ادلنيا 
واآلخرة، وال بد أن تكون نهايته جماورة ربه يف 
الفردوس؛ ألن الوصل ال ينتيه إال إىل هناك فينظر 
إىل وجه ربه الكريم. ومن قطع قرابته قطعه اهلل، ومن 
قطعه اهلل فهو املقطوع مع عدو اهلل الشيطان الطريد 

 .الرجيم

Pengasih), dan Allah berfirman kepadanya, 

"Menyingkirlah!" Perbuatan yang disandarkan kepada 

rahim yaitu berdiri dan berkata, secara zahir hadis 

menunjukkan bahwa perbuatan benar adanya secara 

lahirnya, meskipun rahim itu adalah makna yang ada 

pada manusia. Hanya saja kekuasaan Allah tidak bisa 

diukur oleh nalar manusia. Secara global hadis ini 

termasuk hadis-hadis sifat di mana para ulama telah 

menetapkan agar hadis itu dipahami apa adanya, dan 

mereka menyanggah orang yang menafikan 

keharusannya. Makna lahir dari hadis ini tidak berarti 

bahwa Allah memiliki sarung dan selendang sejenis 

pakaian yang dikenakan oleh manusia yang dibuat dari 

kulit, rami/lenan, kapas dan sebagainya. Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan 

Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat." Sabdanya, "Rahim berkata, "Ini adalah 

tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari 

pemutus kekerabatan." Ini tempat paling agung, dan 

orang yang berlindung kepada Allah adalah orang yang 

memohon perlindungan kepada pelindung paling 

agung. Ini merupakan dalil pengagungan 

bersilaturahmi, dan besarnya (dosa) pemutus 

kekerabatan. "Al-Qaṭī'ah, artinya tidak menyambung." 

Al-Washlu" artinya berbuat baik kepada kerabat, 

memperlihatkan cinta kepadanya, dekat dengannya, 

membantunya, mencegah hal yang menyakitinya, dan 

berusaha keras untuk mendatangkan apa yang 

bermanfaat baginya di dunia dan akhirat. Sabdanya, 

Allah berfirman, "Tidakkah engkau rida Aku 

menyambung orang yang menyambungmu, dan 

memutus orang yang memutusmu?" Rahim menjawab, 

"Tentu saja, wahai Rabbku." Allah berfirman, "Itu 

untukmu." Orang yang menyambung kekerabatannya, 

niscaya Allah menyambungnya. Orang yang 

disambung kekerabatannya oleh Allah, berarti dia 

sampai kepada segala kebaikan dan kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat, dan pasti akhirnya adalah 

berdekatan dengan Rabbnya di surga Firdaus. Sebab, 

hubungan tidak berakhir kecuali sampai ke sana 

sehingga dia dapat melihat wajah Rabbnya Yang 

Mulia. Orang yang memutus kekerabatannya, niscaya 

Allah memutusnya. Orang yang diputus 

kekerabatannya oleh Allah maka dialah orang yang 

terputus. Dia bersama musuh Allah, yaitu setan yang 

terusir dan terkutuk. 
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  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الرَِّحم : القرابة •

 .احلَْقو : األصل يف احلقو معقد اإلزار، ثم ُسيمِّ به اإلزار للمجاورة •

 .َمْه : لكمة ردع وزجر أو استفهام •

 .العائذ : املعتصم باليشء املستجري به •

 :فوائد احلديث
 .أفعال اهلل تعاىل تتعلق بمشيئته، فمىت أراد أن يفعل شيئا فعله .1

 .هذه األفعال املسنَدة إىل الرحم، من القيام، والقول، ظاهر احلديث أنها ىلع ظاهرها حقيقة .2

 .إثبات احلقو هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل .3

 .غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل إثبات الالكم هلل تعاىل من .4

 .اإلخبار بعظيم ما جعل اهلل تعاىل للرحم من احلق، وأن وصلها من أكرب أفعال الرب، وأن قطعها من أكرب املعايص .5

 .خماطبة اهلل تعاىل للرحم خطاب كريم جيب أن يؤَمن به ىلع ظاهره .6

لة ىلع .7  . رسله، والكمه تعاىل غري خملوقاتهالكم اهلل تعاىل غري حمصور يف كتبه املزنَّ

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 احلنيف القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو ادلين لزين الصحاح، خمتار. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 غريب يف انلهاية. م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -: املكتبة العرصية نرش حممد، الشيخ يوسف: حتقيق الرازي،
 رشح القاري عمدة. الطنايح حممد حممود - الزاوى أمحد طاهر: حتقيق م،1979 - ـه1399 بريوت، - العلمية املكتبة: نرش األثري، البن واألثر، احلديث
 صحيح من اتلوحيد كتاب رشح. بريوت –ن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ب ملحمود اِلخاري، صحيح

 .ه 1405 األوىل،: الطبعة املنورة، املدينة ادلار، مكتبة: انلارش الغنيمان، حممد بن اهلل لعبد اِلخاري،
   (8284) الرقم املوحد:
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  العقيدة < األسماء واألحاكم < الرشك اتلصنيف:

 .الرتمذيرواه  راوي احلديث:

أليس حيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه؟ وحيلون 
ما حرم اهلل فتحلونه؟ فقلت: بىل، قال: فتلك 

 عبادتهم
 

Bukankah mereka mengharamkan apa 
yang dihalalkan oleh Allah lalu kalian ikut 

mengharamkannya? Dan mereka 
menghalalkan apa yang diharamkan oleh 
Allah lalu kalian ikut menghalalkannya? 

Aku katakan, "Tentu saja." Beliau 
bersabda, "Itulah (yang dimaksud) 

beribadah kepada mereka". 

 :احلديث .142
: "أنه سمع انليب -ريض اهلل عنه-عن عدي بن حاتم 

َُذوا  -صىل اهلل عليه وسلم- يقرأ هذه اآلية: "اَتَّ
ِ َوالَْمِسيَح اْبَن  ْرَبابًا ِمْن ُدوِن اّللَّ

َ
ْحبَارَُهْم َورُْهبَاَنُهْم أ

َ
أ

ِمُروا إِالَّ يِلَْعبُُدوا 
ُ
إِلًَها َواِحًدا ال ِإهَلَ إِالَّ ُهَو َمْرَيَم َوَما أ

ُكوَن" فقلت هل: إنا لسنا نعبدهم،  ا يرُْشِ ُسبَْحانَُه َعمَّ
لُّوَن  ُمونَُه؟ وحُيِ ُموَن ما أحل اهلل فتَُحرِّ قال: أليس حُيَِره
َم اهلل فتُِحلُّونَُه؟ فقلت: بىل، قال: فتلك  ما َحرَّ

 عبادتهم".

** 

142. Hadis: 

Dari Adi bin Ḥātim -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya dia 

mendengar Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- membaca ayat berikut, "Mereka menjadikan 

orang-orang alim (Yahudi), dan pendeta-pendeta 

(Naṣrani) mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, 

dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka 

hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; 

tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. 

Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan." 

Aku berkata kepadanya, "Kami tidak menyembah 

mereka." Beliau bersabda, "Bukankah mereka 

mengharamkan apa yang dihalalkankan oleh Allah lalu 

kalian ikut mengharamkannya? Dan mereka 

menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah lalu 

kalian ikut menghalalkannya? Aku katakan, "Tentu 

saja." Beliau bersabda, "Itulah (yang dimaksud) 

beribadah kepada mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َصىلَّ -حينما سمع هذا الصحايب اجلليل تالوة الرسول 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  هلذه اآلية اليت فيها اإلخبار عن  -اّللَّ

ايلهود وانلصارى: بأنهم جعلوا علماءهم وعبهادهم 
يرشعون هلم ما خيالف ترشيع اهلل فيطيعونهم آهلة هلم 

يف ذلك، استشلك معناها، ألنه اكن يظن أن العبادة 
َصىلَّ -مقصورة ىلع السجود وحنوه، فبني هل الرسول 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  أن من عبادة األحبار والرهبان:  -اّللَّ
طاعتهم يف حتريم احلالل وحتليل احلرام، خالف 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -سوهل ور -تعاىل-حكم اهلل   .-َصىلَّ اّللَّ

** 

Ketika sahabat agung ini mendengar Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca ayat yang berisi 

kabar mengenai orang-orang Yahudi dan Naṣrani 

bahwa mereka menjadikan orang-orang alim dan ahli 

ibadah sebagai tuhan-tuhan mereka. Mereka membuat 

syariat yang bertentangan dengan syariat Allah lalu 

mereka menaatinya dalam syariat itu, dia merasa ada 

masalah dalam makna ayat tersebut karena dia 

mengira bahwa ibadah hanya terbatas pada sujud dan 

sebagainya. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjelaskan kepadanya bahwa di antara 

bentuk ibadah kepada orang-orang alim dan para rahib 

adalah menaati mereka dalam mengharamkan yang 

halal dan menghalalkan yang haram, yang 

berseberangan dengan hukum Allah -Ta'ālā- dan 

Rasul-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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  -ريض اهلل عنه-أبو َطِريف عدي بن حاتم  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اَتذوا : جعلوا •

 .أحبارهم : علماء ايلهود •

 .ورهبانهم : عباد انلصارى •

م اهلل وحتريم ما أحله  •  .أربابًا من دون اهلل : حيث اتبعوهم يف حتليل ما حره

 .ظن أن العبادة يراد بها اتلقرب إيلهم بالسجود وحنوه فقطلسنا نعبدهم :  •

 .أليس حيرمون... إلخ : بياٌن ملعىن اَتاذهم أربابًا •

 .سبحانه عما يرشكون : أي تزنيها هل عن اإلرشاك به يف طاعته وعبادته •

 :فوائد احلديث
 .رشٌك أكرب -يعرف خمالفتهم لرشع اهللإذا اكن املطيع -أن طاعة العلماء وغريهم من املخلوقني يف تغيري أحاكم اهلل  .1

 .أن اتلحليل واتلحريم حقٌّ هلل تعاىل .2

 .بيان نلوع من أنواع الرشك وهو رشك الطاعة .3

 .مرشوعية تعليم اجلاهل .4

 .أن معىن العبادة واسٌع يشمل لك ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة واِلاطنة .5

 .بيان ضالل األحبار والرهبان .6

 .رشك ايلهود وانلصارى إثبات .7

 .أن أصل دين الرسل واحد وهو اتلوحيد .8

 .أن طاعة املخلوق يف معصية اخلالق عبادة هل .9

 .وجوب االستفسار من أهل العلم عما خيف حكمه .10

 .حرص الصحابة ىلع العلم .11

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، 1435األثر, الطبعة اخلامسة, كتاب اتلوحيد، لإلمام حممد بن عبد الوهاب، ت: د. دغش العجيم. مكتبة أهل 
ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، 1424ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

ه.  جامع 1415لصحيحة، لألِلاين, مكتبة املعارف, الطبعة األوىل, ه. سلسلة األحاديث ا1422للشيخ صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 
 .ه1395الرتمذي, ت: أمحد شاكر, مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب, الطبعة: اثلانية، 

   (3384) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بالقضاء والقدر < مسائل القضاء والقدر اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمه

بَرِيٌء من  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل أّن رسول 
اقَّةِ  الَِقِة َواحَلالِقِة َوالشَّ   الصَّ

Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- berlepas diri dari wanita yang 

berteriak keras, mencukur rambut dan 
merobek-robek pakaian (ketika terjadi 

musibah). 

 :احلديث .143
أنه » -ريض اهلل عنه-عن أيب ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس 

اِلَقِة  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  بَِريَء من الصَّ
اقَّةِ   «.َواحلَاِلقِة َوالشَّ

** 

143. Hadis: 

Dari Abu Musa Abdullah bin Qais -raḍiyallāhu 'anhu-, 

"Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- berlepas diri dari wanita yang berteriak keras, 

mencukur rambut, dan merobek-robek pakaian (ketika 

terjadi musibah)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلكمة اتلامة واتلرصف الرشيد يف ما  -عز وجل-هلل 
أخذ وما أعطى، ومن اعرض يف هذا ومانعه فكأنما 
يعرتض ىلع قضاء اهلل وقدره اذلي هو عني املصلحة 

-واحلكمة وأساس العدل والصالح. وذلا فإن انليب 
ذكر أنه من تسخَط وجزع من  -صىل اهلل عليه وسلم

قضاء اهلل فهو ىلع غري طريقته املحمودة، وسنته 
ق إىل ناحية اذلين املنشودة، إذ قد احنرفت به الطري

إذا مسهم الرش جزعوا وهلعوا؛ ألنهم متعلقون بهذه 
احلياة ادلنيا فال يرجون بصربهم ىلع مصيبتهم ثواب 
اهلل ورضوانه. فهو بريء ممن ضعف إيمانهم؛ فلم 
حيتملوا َوقَع املصيبة حىت أخرجهم ذلك إىل التسخط 
القليب، أو القوِل: بانلياحة وانلدب وادلاعء بالويل 

اثلبور، أو الفعيل: كنتف الشعور وشق اجليوب؛ و
إحياًء لعادة اجلاهلية. وإنما أويلاؤه اذلين إذا أصابتهم 

، وقالوا: }إِنَّا هلل وإِنا -تعاىل-مصيبة سلَّموا بقضاء اهلل 
إيله َراجُعوَن. أوئِلَك َعلَيِهم َصلَوات ِمْن َربِِّهم َورمََحة 

 .َوأوئِلَك ُهُم الُمهتُدوَن{

** 

Untuk Allah apa yang Dia ambil dan di berikan, dan ini 

mengandung hikmah yang sempurna dan tindakan 

yang bijaksana. Orang yang menentang dan melawan 

hal ini, maka seakan-akan dia menentang ketentuan 

dan takdir Allah yang merupakan sumber 

kemaslahatan dan kebijaksanaan, dan pondasi 

keadilan dan kebaikan. Untuk itu, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menyebutkan bahwa orang yang murka dan 

putus asa terhadap ketetapan Allah, maka dia tidak 

berada di jalannya yang terpuji dan sunahnya yang 

diinginkan. Sebab, dengan perbuatan itu dia telah 

menyimpang jalan menuju arah orang-orang yang jika 

didera keburukan, mereka cemas dan berkeluh-kesah 

karena mereka menggantungkan diri kepada 

kehidupan dunia ini. Mereka tidak mengharapkan 

pahala dan keridaan Allah dengan kesabarannya 

terhadap musibah tersebut. Maka Nabi berlepas diri 

dari kelemahan iman mereka karena tidak mampu 

memikul hentakan musibah sehingga mengeluarkan 

mereka pada kemarahan hati atau ucapan dengan 

teriakan, ratapan dan doa kecelakaan, serta 

kehancuran; atau perbuatan seperti mencabut rambut, 

merobek saku (baju) untuk menghidupkan tradisi 

jahiliah. Sesungguhnya para wali Allah adalah orang-

orang yang jika ditimpa musibah, mereka tunduk 

kepada ketetapan Allah -Ta'ālā - dan mengatakan, 

"Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah 

kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh 

ampunan dan rahmat dari Rabbnya dan mereka itulah 

orang-orang yang mendapat petunjuk." 
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 .متفق عليه احلديث: راوي

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بَِريء : أي: تربأ بمعىن َتىل •

اِلَقة : اليت ترفع صوتها عند املصيبة، بانلَّْوح والعويل •  .الصَّ

 .تنتفه؛ من شدة اجلزع واهللعاحلَاِلقة : اليت حتلق شعرها، أو  •

طاً من قضاء اهلل • اقَّة : اليت تشق جيبها أو ثوبها؛ تََسخُّ  .الشَّ

 :فوائد احلديث
 .ترََبَّأ ممن عمل ذلك، وال يتربأ إال من فعل كبرية -صىل اهلل عليه وسلم-أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر؛ ألن انليب  .1

 .ورفع صوت، فهو ال ينايف الصرب ىلع قضاء اهللال نيه عن احلزن واِلاكء دون نياحة  .2

ام لبس حتريم التسخط من أقدار اهلل املؤملة، وإظهار ذلك: بانلياحة أو انلدب أو احللق أو الشق أو غري ذلك، َكَحيث الرتاب ىلع الرأس أو الزت .3
 .السواد وعدم خلعه

 .اعداتهم اِلاطلة عند املصائبحتريم تقليد اجلاهلية بأمورهم اليت لم يقرهم الشارع عليها، مثل  .4

 .ضعف النساء وقلة حتملهن .5

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل ه. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

فؤاد صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب،  ه. صحيح مسلم،1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423بريوت، الطبعة: 
   (4849) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بالرسل < نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بقدحني : مثىن قََدح، وهو إناء يرشب فيه املاء وحنوه •

 .الفطرة : اإلسالم واالستقامة •

 .غوت أمتك : ضلت وانهمكت يف الرش •

 :فوائد احلديث
 .انلفوس السليمة، وتدركه األفهام القويمة اإلسالم دين الفطرة اذلي تتقبله .1

يللة أَسي أيت  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  به بقدحني

Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- pada malam beliau 

diperjalankan (isra mikraj), dibawakanlah 
kepada beliau dua wadah. 

 :احلديث .144
صىل اهلل -: أنه انليبَّ -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َْسَِي  -عليه وسلم
ُ
يِتَ يَلْلََة أ

ُ
بِِه بَِقَدَحنْيِ ِمْن مَخٍْر أ

. َفَقاَل ِجربيل: احلَْمُد  َخَذ اللَّنَبَ
َ
، َفَنَظَر إِيَلْهَما فَأ َولنََبٍ

تَُك. مَّ
ُ
ي َهَداَك لِلِفْطَرِة لَْو أَخْذَت اخلَْمَر َغوَْت أ ِ  هلِل اذلَّ

** 

144. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada malam 

beliau diperjalankan (isra dan mikraj) dibawakan 

kepada beliau dua wadah berisi khamar dan susu. 

Beliau melihat keduanya lalu beliau mengambil susu. 

Jibril 'Alaihissalām berkata, "Segala puji bagi Allah 

yang telah memberimu hidayah kepada fitrah. 

Seandainya engkau mengambil khamar, umatmu pasti 

tersesat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، أي: أتاه جربيل،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  يِتَ
ُ
أ

يللة أَسي به، ويه يللة املعراج، أتاه بقدحني 
مملوءين  أحدهما من مخر واآلخر من لنب، "فنظر 

هلم 
ُ
َ بينهما، فأ  عليه اهلل صىل–إيلهما"، أي: كأنه ُخرِيه

: جربيل فقال اللنب، فأخذ" اللنب، اختيار -وسلم
ي هداك للفطرة"، أي: اخرتت عالمة اذل هلل احلمد

اإلسالم واالستقامة، وجعل اللنب عالمة ىلع ذلك 
لكونه سهاًل طيباً طاهراً سائغاً للشاربني، سليم 

 ."العاقبة، "لو أخذت اخلمر غوت أمتك

** 

Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

dibawakan kepada beliau," yakni, Jibril 

mendatanginya, "pada malam beliau diperjalankan 

(isra dan mikraj)," malam mikraj. "dua wadah berisi 

khamar dan susu." Yakni, kedua wadah itu penuh, 

satunya penuh dengan khamar dan satu lagi penuh 

dengan susu. "Beliau melihat keduanya," yakni, 

seakan-akan beliau disuruh memilih antara keduanya. 

Lantas beliau diberi ilham untuk memilih susu. "lalu 

beliau mengambil susu." Jibril 'Alaihissalām berkata, 

"Segala puji bagi Allah yang telah memberimu hidayah 

kepada fitrah." Yakni, engkau telah memilih tanda 

keislaman dan istikamah. Susu dijadikan sebagai 

pertanda hal tersebut karena ia mudah, bagus, suci, 

lezat bagi orang-orang yang meminumnya, dan 

dampaknya baik. "Seandainya engkau mengambil 

khamar, umatmu pasti tersesat." Lihat, Dalīlul Fālihīn, 

(7/207), Syarḥu Riyāḍiṣ Ṣāliḥīn, (5/462). 
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 .باختيار ما يوافق الفطرة -صىل اهلل عليه وسلم-توفيق اهلل نلبيه  .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-إثبات اإلَساء برسول اهلل  .3

 .ىلع ما يوفق إيله من خري وفضل -تعاىل-احلث ىلع محد اهلل  .4

 .ىلع ما يكون من نعم اعمة ىلع األمة أيًضا ليس يف األمور اخلاصة فحسب، بل -تعاىل-أن محد اهلل  .5

 .استحباب اتلفاؤل بالبشائر احلسنة واألمارات السارة .6

 .اخلمر أم اخلبائث، وتعايط األمة هلا عنوان اجلهل واالحنراف، ونذير اذلمار واهلالك .7

 .بيان فضيلة اللنب ىلع غريه من األطعمة .8

 املراجع:املصادر و

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
الطبعة دمشق، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-3بريوت. -دار الكتاب العريب

 ؛-الصحيح اجلامع–صحيح اِلخاري -5ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -4ه. 1428األوىل، 
 بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح-6. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية اِلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام

كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد -7ه. 1417وىل، األ الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار عبداِلايق، فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج،
-ن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِ -8ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -العمار، دار كنوز إشبيليا

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 
   (10120) الرقم املوحد:
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  < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعةالعقيدة  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
من الفرق يف الطول، واملراد أنه زمن بُِعثُْت أنا والساعَة هكذا : مثل الزمن اذلي بني بعثته وقيام الساعة، بما بني األصبع الوسطى والسبابة  •

 .يسري وقليل

 :فوائد احلديث
 .احلديث يدل ىلع تقريب أمر الساعة وَسعة جميئها .1

قال: بعثت أنا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  والساعة هكذا، ويشري بإصبعيه فيمد بهما

Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bersabda, "Aku diutus, sedang 

jarak antara aku dan kiamat seperti ini." 
Beliau memperagakan dengan kedua jari 

dan mengacungkan keduanya. 

 :احلديث .145
-عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد 
بُِعثُْت أنا والساعَة »قال:  -وسلمصىل اهلل عليه 

 ، ويُشري بإصبعيه فيَُمدُّ بهما.«هكذا

** 

145. Hadis: 

Dari Sahl bin Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, "Aku 

diutus, sedang jarak antara aku dan kiamat seperti ini." 

Beliau memperagakan dengan kedua jari dan 

mengacungkan keduanya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن قرب ميجء  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
ويوم  -صىل اهلل عليه وسلم-يوم القيامة، فإن بعثته 

صىل اهلل -ما بني إصبعيه  القيامة متقاربان كتقارب
إصبعيه  -صىل اهلل عليه وسلم-، ومد -عليه وسلم

يلمزيهما عن سائر األصابع. وقد ورد يف بعض 
األحاديث األخرى أن اإلصبعني هما: السبابة 
والوسطى، السبابة: يه اليت بني الوسطى واإلبهام، 
وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورين، ووجدت 

ا إال فرق يسري، ليس بني الوسطى أنه ليس بينهم
والسبابة إال فرق يسري مقدار الظفر أو نصف الظفر، 
وتسىم السبابة؛ ألن اإلنسان إذا أراد أن يسب أحد 
أشار إيله بها، وتسىم السباحة أيضاً؛ ألن اإلنسان 

يرفعها، ويشري  -عز وجل-عند اإلشارة إىل تعظيم اهلل 
دلنيا قريب وأنه بها إىل السماء، واملعىن أن أجل ا

 .ليس ببعيد

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan 

dekatnya kedatangan hari kiamat. Pengutusan beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (sebagai Nabi) dan hari 

kiamat berdekatan, seperti dekatnya jarak antara dua 

jari beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengacungkan kedua jari untuk 

membedakannya dari jari-jari lainnya. Diriwayatkan 

dalam hadis-hadis lain bahwa kedua jari ini adalah jari 

telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk adalah jari antara 

jari tengah dan ibu jari. Apabila anda memisahkan 

kedua jari ini anda mendapatinya bersebelahan dan 

antara keduanya hanya ada jarak sedikit. Antara jari 

tengah dan jari telunjuk hanya ada jarak sedikit sebesar 

kuku atau separuh kuku. Jari telunjuk dinamakan as-

sabbābah karena apabila seseorang ingin mencela 

(arab; sabba) orang lain ia menunjuk-nunjuk orang itu 

dengan jari ini. Jari ini juga dinamakan as sabbāḥah; 

karena ketika mengisyaratkan pengagungan pada 

Allah seseorang mengacungkan jari ini dan menunjuk 

ke arah langit. Maksud hadis di atas adalah akhir masa 

dunia ini sudah dekat, tidak lama lagi. 
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 .رضب األمثلة احلسية إليصال املعىن املراد .2

 املراجع:املصادر و

)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 

العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. رشح ه. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، حممود بن أمحد بدر ادلين 1423بريوت، الطبعة: 
 .ه1426رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 

   (11215) الرقم املوحد:
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اكن إذا دخل  -عليه وسلمصىل اهلل -أن انليب 
املسجد قال: أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه 

 الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم
 

Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- apabila masuk masjid, beliau 

mengucapkan, "A'ūżu billāhil 'aẓīm wa 
biwajhihil karīm wa sulṭānihil qadīm 

minasysyaiṭānirrajīm" (Aku berlindung 
kepada Allah yang Maha Agung dan dengan 
wajah-Nya yang mulia serta kekuasaan-Nya 

yang Qadīm (lama) dari setan yang 
terkutuk). 

 :احلديث .146
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

إذا دخل  عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه اكن
أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكريم، »املسجد قال: 

؟ «وسلطانه القديم، من الشيطان الرَِّجيم َقطُّ
َ
، قال: أ

قلت: نعم، قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: ُحِفَظ 
 مِّنِّ سائر ايلوم.

** 

146. Hadis: 

Dari Abdullah bin Amru bin al-`Ash raḍiyallāhu 'anhu 

dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwasanya 

apabila beliau masuk masjid, beliau mengucapkan, 

"A'ūżu billāhil 'aẓīm wa biwajhihil karīm wa sulṭānihil 

qadīm minasysyaiṭānirrajīm" (Aku berlindung kepada 

Allah Yang Maha Agung dan dengan wajah-Nya yang 

mulia serta kekuasaan-Nya Yang Qadīm (lama) dari 

setan yang terkutuk)". Ia bertanya, "Apakah cukup 

begitu?" Aku jawab, "Ya." Ia berkata, "Jika seseorang 

mengucapkan itu, setan berkata, "Orang itu dijaga 

dariku sepanjang hari". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا دخل املسجد  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
أي: أعتصم وأتلجئ « أعوذ باهلل العظيم»قال: 

وأحتيم باهلل العظيم اذلات والشأن والصفات. 
ومعىن الكريم: اجلواد املعطي اذلي « وبوجهه الكريم»

املطلق، والكريم اجلامع ال ينفذ عطاؤه؛ وهو الكريم 
ألنواع اخلري والرشف والفضائل، وجيب إثبات الوجه 

من غري حتريف وال تعطيل ومن  -تعاىل-صفة هلل 
أي: « وسلطانه القديم»غري تكييف وال تمثيل. 

من »حجته القديمة، وبرهانه القديم، أو قهره القديم. 
أي: من الشيطان املطرود من باب « الشيطان الرجيم

؟ قلُت: نعم»واملرجوم بُشُهب السماء. اهلل  َقطُّ
َ
« قال: أ

أي: يقول أحد الرواة لشيخه:  اذلي ترويه هذا املقدار 
أو أكرث من ذلك؟ أو قد يكون معناه: أهذا يكفيه 
عن غريه من األذاكر؟ أو هذا يكفيه من رش 

قال: فإذا قال ذلك »الشيطان؟ فلهذا قال: قلت: نعم. 
أي: فإذا قال « ِّنِّ سائَر ايلومقال الشيطاُن: ُحِفَظ م

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila masuk 

masjid, beliau mengucapkan: "A'ūżu billāhil 'aẓīm" (Aku 

berlindung kepada Allah Yang Maha Agung), yakni aku 

berlindung, menyandarkan diri, dan memohon 

penjagaan pada Allah Yang Agung secara zat dan 

kedudukan serta sifat. "Wa biwajhihil karīm" (dan 

dengan wajah-Nya yang mulia), makna Al-Karīm 

adalah dermawan dan pemberi, yang pemberian-Nya 

tidak habis. Dia-lah Pemurah yang mutlak, dan Al-

Karīm mencakup segala macam kebaikan dan 

kemuliaan serta keutamaan. Al-Wajhu (wajah) harus 

ditetapkan sebagai sifat Allah -Ta'ālā- tanpa tahrīf 

(penyimpangan makna), ta'ṭīl (meniadakannya), takyīf 

(menanyakan bagaimana/kaifiyyah), dan tamṡīl 

(mempermisalkan/menyamakan dengan makhluk). "wa 

sulṭānihil qadīm" (dan kekuasaan-Nya yang qadim 

(lama)" yakni, hujjah-Nya yang lama, buktinya yang 

dulu, atau kekuasaan-Nya yang dulu. 

"minasysyaiṭānirrajīm" (dari setan yang terkutuk) yakni, 

dari setan yang terusir dari pintu Allah, dan yang 

dilempari oleh bintang-bintang langit. Ia berkata, 

"Apakah cukup itu?" Aku jawab, "Ya," yakni, seorang 

perawi bertanya kepada syaikhnya, "Apakah yang 

engkau riwayatkan hanya sejumlah ini atau lebih 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  وج من املسجدالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أذاكر ادلخول واخلر

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أعوذ : أعتصم وأتلجئ •

 .سلطانه : غلبته وقدرته وقهره ىلع ما أراد من خلقه •

 .اخلري الرجيم : املطرود من باب اهلل أو اِلعيد عن •

َقطُّ : أحسب، واهلمزة فيه لالستفهام، بمعىن: هل هذا هو احلديث فقط؟ •
َ
 أ

 .سائر ايلوم : بقيته أو مجيعه •

 :فوائد احلديث
 .العظيم والكريم من األسماء احلسىن .1

 .من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل -عز وجل-إثبات الوجه هلل  .2

 .ل املسجداستحباب قول هذا ادلاعء عند دخو .3

 املراجع:املصادر و

 الفتاح عبد: حتقيق ،"املجتىب" للنسايئ الصغرى السنن. بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
داود، ملحمود بن أمحد بن موىس بن أمحد بن  أيب سنن رشح. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، – اإلسالمية املطبواعت مكتب: نرش غدة، أبو

 1999- ـه 1420 األوىل،: الطبعة الرياض، –حسني الغيتاىب احلنىف بدر ادلين العيىن، املحقق: أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي، انلارش: مكتبة الرشد 
. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –انلارش: دار الفكر، بريوت  القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. م

 .اإلساليم املكتب: نرش لألِلاين، وزياداته، الصغري اجلامع صحيح
   (8294) الرقم املوحد:

ادلاخل للمسجد هذا ادلاعء املذكور، قال الشيطان: 
 .لقد حفظ هذا ادلاخل نفَسه مىن مجيع ايلوم

banyak lagi dari itu?" Atau mungkin saja maknanya, 

"Apakah zikir ini sudah cukup dari selainnya? Atau 

apakah zikir ini sudah mencukupi dari kejahatan 

setan?" Karena itu, ia berkata, aku berkata, "Ya." Ia 

berkata, "Apabila seseorang mengucapkan itu, setan 

berkata, "Orang itu dijaga dariku sepanjang hari." 

Yakni, jika orang yang masuk ke masjid mengucapkan 

doa tersebut, setan berkata, "Orang yang masuk 

masjid ini telah menjaga dirinya dariku sepanjang hari." 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

335 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عقيدة << اإِليَماُن بِالُكتُِب << َحِقيَقُة اإِليَماِن بِالُكتُِب  اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهم-اعئشة وابن عباس  اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َِلَِث : مكث وأقام •

 :فوائد احلديث
 .مسترتابمكة واملدينة ثالثا وعرشين سنة يزنل عليه القرآن، منها ثالث سنني يف مكة  -صىل اهلل عليه وسلم-أقام انليب  .1

 .مفرقًا خالل هذه املدة الطويلة ىلع حسب الوقائع واألحداث -صىل اهلل عليه وسلم-نزل القرآن ىلع رسول اهلل  .2

 املراجع:املصادر و

كشف املشلك من -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
ان لس-الرياض.  -حديث الصحيحني، جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني اِلواب، انلارش: دار الوطن 

 يلع بن عمر, الصحيح اجلامع لرشح اتلوضيح-. ه 1414 - اثلاثلة: الطبعة, بريوت –العرب, حممد بن مكرم بن ىلع ابن منظور األنصاري, دار صادر 
 .م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة, سوريا – دمشق انلوادر، دار,  الرتاث وحتقيق العليم للبحث الفالح دار: ت, امللقن ابن  أمحد بن

   (10837) الرقم املوحد:

بلث بمكة  -عليه وسلمصىل اهلل -أن انليب 
  عرش سنني يْنل عليه القرآن، وباملدينة عرًشا

Dari Aisyah dan Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 
'anhum-, "Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tinggal di Mekah selama 
sepuluh tahun, turun kepada beliau 

Alquran, dan di Madinah selama sepuluh 
tahun." (HR. Bukhari) 

 :احلديث .147
أنَّ انليبَّ »: -ريض اهلل عنهم-عن اعئشة وابن عباس 

ة عرَش ِسِنني، يزَْنُل  -صىل اهلل عليه وسلم- َِلَِث بمكَّ
 .«عليه القرآَن، وباملدينة عرًشا

** 

147. Hadis: 

Dari Aisyah dan Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhum-, 

"Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tinggal 

di Mekah selama sepuluh tahun, turun kepada beliau 

Alquran, dan di Madinah selama sepuluh tahun." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -عليه وسلمصىل اهلل -أفاد هذا احلديث أن انليب 
أقام  بمكة بعد انلبوة عرش سنني, وباملدينة عرش 
سنني أيًضا، وأن القرآن اكن يزنل عليه خالل هذه 

أن مدة  -يف غري هذا احلديث-املدة لكها، وقد ثبت 
يف مكة بعد نبوته  -صىل اهلل عليه وسلم-إقامته 

ثالث عرشة سنة، وجيمع بينهما بأنه بيق منها ثالث 
م حيم الويح بعد ذلك وتتابع، فاذلين سنني مسترتا، ث

رووا العرش كأنهم لم حيسبوا تلك السنوات اثلالث، 
 .أو اقترصوا ىلع العرشة جرًبا للكرس

** 

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menetap di Mekah setelah kenabian selama 

sepuluh tahun dan di Madinah selama sepuluh tahun 

juga. Dan bahwa Alquran turun kepada beliau selama 

masa tersebut. Dalam hadis lain disebutkan bahwa 

masa menetap beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di 

Mekah setelah kenabian adalah selama tiga belas 

tahun. Dan penggabungan antara kedua hadis tersebut 

adalah bahwa selam tiga tahun beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- merahasiakan (wahyu), kemudian wahyu 

tampak jelas setelah itu dan berturut-turut. Maka yang 

meriwayatkan sepuluh tahun, mereka belum 

menghitung tiga tahun tersebut, atau mencukupkan 

dengan sepuluh saja supaya genap. 
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أن أسيد بن حضري بينما هو يللة يقرأ يف مربده، 
إذ جالت فرسه، فقرأ، ثم جالت أخرى، فقرأ، ثم 
جالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ حيىي، 

إيلها، فإذا مثل الظلة فوق رأيس فيها فقمت 
 أمثال الرسج، عرجت يف اجلو حَّت ما أراها

 

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa suatu 
malam ketika Usaid bin Ḥuḍair sedang 

membaca (Alquran) di tempat 
penyimpanan kurma, tiba-tiba kudanya 

meronta-ronta. Ia membaca lagi lalu kuda 
itu meronta-ronta lagi. Ia membaca lagi 
lalu kuda itu meronta-ronta lagi. Usaid 

berkata, "Aku khawatir kalau-kalau kudaku 
menginjak Yahya. Lantas aku berdiri ke 

arah kuda itu, ternyata di atas kepalaku ada 
sesuatu seperti awan yang di dalamnya ada 

seperti lampu-lampu. Awan itu naik 
membumbung ke udara sampai aku tak 

bisa melihatnya." Usaid berkata; "Maka di 
pagi harinya, aku menemui Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan berkata, 

"Wahai Rasulullah, tadi malam ketika aku 
sedang membaca Alquran di tempat 

penyimpanan kurma, tiba-tiba kudaku 
meronta-ronta!" Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Bacalah terus 
wahai Ibnu Ḥuḍair!" Usaid bin Ḥuḍair 

melanjutkan, "Aku pun membaca." Kuda 
itu meronta-ronta lagi." Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengtakan, 
"Bacalah terus wahai Ibnu Ḥuḍair!" Usaid 
berkata; "Lalu aku kembali membacanya, 

dan kudaku kembali seperti itu." Kemudian 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda: "Bacalah terus wahai Ibnu 
Ḥuḍair!" Usaid berkata, "Lalu aku 

berpindah tempat karena Yahya dekat 
dengannya, dan aku khawatir ia terinjak 
olehnya. Kemudian aku melihat di atas 

kepalaku ada segumpal awan yang di 
dalamnya seperti lampu-lampu terang naik 

membumbung ke udara sampai aku tak 
bisa melihatnya." Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun bersabda: 
"Itu adalah malaikat yang mendengarkan 

bacaanmu, kalau kamu terus membacanya 
maka tentu orang lain dapat melihat 

malaikat tersebut tanpa terhalang sedikit 
pun." (HR. Muslim). 

 :احلديث .148
َسيْد بن -اهلل عنهريض -عن أيب سعيد اخلدري 

ُ
: أنَّ أ

ُحَضرْي بينما هو يللًة َيْقرأ يف َمْرَبِده، إذ جالَْت فَرَُسه، 
فقرأ، ثم جالَْت أخرى، فقرأ، ثم جالَْت أيضا، قال 

** 

148. Hadis: 

Dari Abu Sa'id Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

suatu malam ketika Usaid bin Ḥuḍair sedang membaca 

(Alquran) di tempat penyimpanan kurma, tiba-tiba 

kudanya meronta-ronta. Ia membaca lagi lalu kuda itu 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

337 
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 حيىي، فقمُت إيلها، فإذا ِمثُل 
َ
َسيْد: فخشيُت أن َتَطأ

ُ
أ

ج، َعرََجْت يف اجلَوِّ  ُ ْمثال الرسُّ
َ
لَّة فوق رأيس فيها أ الظُّ

صىل اهلل -حىت ما أراها، قال: فغدوُت ىلع رسول اهلل 
، فقلت: يا رسول اهلل بينما أنا اِلارَِحَة -عليه وسلم

من َجوْف الليل أقرأ يف ِمْرَبدي، إذ جالَْت فَريَس، 
اقرأ ابَن »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 

قال: فقرأُت، ثم جالَْت أيًضا، فقال رسول اهلل « ُحَضرْي 
قال: « اقرأ ابَن ُحَضرْي »: -صىل اهلل عليه وسلم-

صىل اهلل -فقرأُت، ثم جالَْت أيًضا، فقال رسول اهلل 
قال: فانرصفُت، واكن « اقرأ ابَن ُحَضرْي »: -عليه وسلم

لَّة  ه، فرأيُت مثل الظُّ
َ
حيىي قريًبا منها، خشيُت أن َتَطأ

ج، َعرََجْت يف اجلَوِّ حىت ما أر ُ اها، فيها أْمثال الرسُّ
تلك »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 

املالئكُة اكنت تستِمُع لك، ولو قرأَت ألصبَحْت 
 «.يراها انلاُس ما تَْستَرِتُ منهم

meronta-ronta lagi. Ia membaca lagi lalu kuda itu 

meronta-ronta lagi. Usaid berkata, "Aku khawatir kalau-

kalau kudaku menginjak Yahya. Lantas aku berdiri ke 

arah kuda itu, ternyata di atas kepalaku ada sesuatu 

seperti awan yang di dalamnya ada seperti lampu-

lampu. Awan itu naik membumbung ke udara sampai 

aku tak bisa melihatnya." Usaid berkata; "Maka di pagi 

harinya, aku menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan berkata, "Wahai Rasulullah, tadi malam 

ketika aku sedang membaca Alquran di tempat 

penyimpanan kurma, tiba-tiba kudaku meronta-ronta!" 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Bacalah terus wahai Ibnu Ḥuḍair!" Usaid bin Ḥuḍair 

melanjutkan, "Aku pun membaca." Kuda itu meronta-

ronta lagi." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Bacalah terus wahai Ibnu Ḥuḍair!" Usaid 

berkata; "Lalu aku kembali membacanya, dan kudaku 

kembali seperti itu." Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda: "Bacalah terus wahai Ibnu 

Ḥuḍair!" Usaid berkata, "Lalu aku berpindah tempat 

karena Yahya dekat dengannya, dan aku khawatir ia 

terinjak olehnya. Kemudian aku melihat di atas 

kepalaku ada segumpal awan yang di dalamnya seperti 

lampu-lampu terang naik membumbung ke udara 

sampai aku tak bisa melihatnya." Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun bersabda: "Itu adalah 

malaikat yang mendengarkan bacaanmu, kalau kamu 

terus membacanya maka tentu orang lain dapat 

melihat malaikat tersebut tanpa terhalang sedikit pun". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سيد بن ُحضري 
ُ
يف يللة من  -ريض اهلل عنه-اكن أ

الليايل يقرأ القرآن يف املاكن اذلي خيزن فيه اتلمر، 
فلما وفرسه مربوطة جبانبه، وودله حيىي نائم جبواره، 

قرأ حتركت فرسه واضطربت، فلما سكت سكنت، 
ثم قرأ مرة أخرى فتحركت فرسه واضطربت، وهكذا 
حدث ثالث مرات، فخاف أسيد أن تدوس ابنه 
حيىي، فقطع القراءة وقام إىل فرسه يلنظر ما السبب 
يف حركتها واضطرابها، فرأى فوقه مثل السحابة فيها 

يف السماء حىت أشياء تشبه املصابيح، وإذا بها تصعد 
لم يستطع رؤيتها، فذهب أسيد يف الصباح إىل انليب 

فحىك هل ما حدث هل فقال هل  -صىل اهلل عليه وسلم-
مزياًل لفزعه وُمْعِلًما هل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

** 

Suatu malam Usaid bin Ḥuḍair -raḍiyallāhu 'anhu- 

sedang membaca Alquran di tempat penyimpanan 

kurma, sedangkan kudanya terikat di sampingnya, dan 

Yahya, putranya sedang tidur di sisinya. Ketika Usaid 

membaca, kuda bergerak dan meronta-ronta. Ketika 

dia diam, kuda pun tenang. Lantas Usaid membaca 

satu kali lagi, kuda itu pun bergerak dan meronta-ronta. 

Demikianlah terjadi tiga kali. Usaid khawatir kuda itu 

akan menginjak Yahya, putranya. Ia pun menghentikan 

bacaan dan berdiri menuju kudanya untuk melihat 

sebab gerakannya. Selanjutnya dia melihat di atasnya 

ada seperti satu awan yang di dalamnya terdapat hal-

hal yang menyerupai pelita. Awan itu lalu naik ke langit 

hingga Usaid tidak bisa lagi melihatnya. Pada pagi 

harinya, Usaid pergi kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lalu menceritakan apa yang terjadi. 

Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 
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 العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:
  العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َمْرَبِده : املاكن اذلي فيه اتلمر •

 .جالَْت : اضطربت •

 .تطأ : تدوس •

لَّة : السحابة •  .الظُّ

ج : املصابيح • ُ  .الرسُّ

 .َعرََجْت : صعدت •

 .وطلوع الشمسفغدوُت : ذهبت ُغدوة, ويه ما بني صالة الصبح  •

 .اِلارحة : الليلة املاضية •

 :فوائد احلديث
ق ألنه ال ديلل ىلع صدقه، وإنما اك .1 ن جواز رؤية آحاد األمة للمالئكة، ولكن من يديع بعد عرص انلبوة أنه رأى ملاًك يف ايلقظة فال يُصدَّ

 .عن طريق الويح -صىل اهلل عليه وسلم-معرفة ذلك ممكنًا يف عهده 

 .قرآن الكريم، وأنها سبب نزول الرمحة وحضور املالئكةفضيلة قراءة ال .2

 .فضيلة استماع القرآن .3

سيد بن ُحضري  .4
ُ
 .-ريض اهلل عنه-فيه فضيلة ظاهرة أل

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
 عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر-وت. بري –حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 بريوت، – العريب الرتاث إحياء دار: نرش للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج-. بريوت –ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
و عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: أب ادلين لزين الصحاح، خمتار-. ه1392 اثلانية،: الطبعة

 دار: نرش للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج-. م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -املكتبة العرصية 

اقرأ »بعلو مرتبته ومؤكًدا هل فيما يزيد يف طمأنينته: 
وداوم ثالث مرات للتأكيد، أي: ردِّد « يا ابن حضري

ىلع القراءة اليت سببت هذه احلالة العجيبة إشعاًرا 
بأنه ال يرتكها إن وقع هل ذلك بعد يف املستقبل، بل 

-يستمر عليها لعظيم فضيلتها، ثم أخربه رسول اهلل 
أن هذه املالئكة اكنت تستِمُع  -صىل اهلل عليه وسلم

لقراءة القرآن، ولو أنه قرأ إىل الصباح ألصبحت 
 .اها انلاُس ما تسترُت منهماملالئكة ير

kepadanya untuk menghilangkan ketakutannya, 

menjelaskan kepadanya mengenai ketinggian 

derajatnya, dan menegaskan kepadanya hal yang 

menambah ketenangannya, "Bacalah, wahai Ibnu 

Ḥuḍair." Beliau mengucapkannya tiga kali untuk 

penegasan. Yakni, ulangilah dan bacalah selalu 

Alquran yang menyebabkan terjadinya kondisi ajaib ini. 

Hal ini sebagai pemberitahuan bahwa dia tidak perlu 

meninggalkan bacaan Alquran jika hal itu terjadi 

kepadanya di masa mendatang, akan tetapi ia 

hendaknya terus-menerus membacanya karena 

besarnya keutamaannya. Selanjutnya Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menerangkan bahwa para 

malaikat itu menyimak bacaan Alqurannya, dan 

seandainya dia membacanya sampai pagi, niscaya 

orang-orang akan melihat para malaikat tersebut tanpa 

ada tabir penghalang. 
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املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري, أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي، أبو -ه. 1392انية، اثل: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء
 .بريوت –العباس, املكتبة العلمية 

   (10552) الرقم املوحد:
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .شاء اهلل وشئت : املشيئة: يه اإلرادة •

ْتِّن؟ واالستفهام هنا لإلنكار • َصريَّ
َ
 .أجعلتِّن : أي: أ

 .ندا : أي: نظرًيا وُمَساِوًيا •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-إثبات صفة املشيئة هلل  .1

 .مما فيه َعْطف مشيئة العبد ىلع مشيئة اهلل بالواو؛ ألنه رشكانليه عن قول: ما شاء اهلل وشئت، وما أشبهه  .2

ا هلل .3  .أن من سوَّى العبد باهلل ولو يف الرشك األصغر؛ فقد اَتذه نِدًّ

 .وجوب إنكار املنكر .4

: ما -صىل اهلل عليه وسلم- أن رجاًل قال للنيب
ا؟ ما شاء  شاء اهلل وشئت، فقال: أجعلتِن هلل نِدًّ

 اهلل وَْحَده
 

Seorang laki-laki berkata kepada Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Atas 

kehendak Allah dan kehendak Anda." Maka 
beliau pun bersabda, "Apakah engkau ingin 

menjadikanku sebagai tandingan bagi 
Allah? (Ucapkan), hanya atas kehendak 

Allah saja". 

 :احلديث .149
أن رجال  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

: ما شاء اهلل وِشئَْت، -صىل اهلل عليه وسلم-قال للنيب 
ا؟ ما شاء اهلل وَْحَده»فقال:   «.أجعلتِّن هلل نِدًّ

** 

149. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, "Bahwa 

seorang laki-laki berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, "Atas kehendak Allah dan kehendak Anda." 

Maka beliau pun bersabda, "Apakah engkau ingin 

menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? 

(Ucapkan), hanya atas kehendak Allah saja". 

 إسناده حسن  :درجة احلديث
** 

Sanadnya hasan Derajat hadis: 

: أن رجاًل جاء -ريض اهلل عنهما-خيربنا ابن عباس 
يف أمر هل فقال: ما  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل انليب 

-فأنكر عليه انليب شاء اهلل وشئت يا رسول اهلل، 
هذا القول، وأخربه أن َعْطف  -صىل اهلل عليه وسلم

مشيئة املخلوق ىلع مشيئة اهلل بالواو رشك، ال جيوز 
للمسلم أن يتلفظ به، ثم أرشده إىل القول احلق، وذلك 
بأن ُيْفرِد اهلل يف مشيئته، وال َيْعِطف عليه مشيئة 

 .أحد بأي نوع من أنواع الَعْطف

** 

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- mengabarkan 

kepada kita bahwa seorang laki-laki datang kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- karena suatu urusan. 

Lalu ia berakata, "Atas kehendak Allah dan kehendak 

Anda wahai Rasulullah." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengingkari ucapan ini dan memberitahukan 

bahwa menggandengkan kehendak makhluk kepada 

kehendak Allah dengan huruf "Wāwu" adalah 

perbuatan syirik, seorang Muslim tidak boleh 

mengucapkannya. Kemudian beliau mengajarinya 

ucapan yang benar, yakni dengan menyendirikan Allah 

dalam kehendak dan tidak mengaṭafkan 

(menggandengkan) kepada-Nya kehendak siapapun 

dengan huruf 'aṭaf (kata sambung) apa pun. 
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 .قد َحىَم ِحىَم اتلوحيد، وسدَّ طرق الرشك -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  .5

 .أن اجلاهل ُيْعَذر جبهله .6

بلفظ يقتيض مساواته للخالق رشك، فإن اكن يعتقد املساواة فهو رشك أكرب، وإن اكن يعتقد أنه دون  -صىل اهلل عليه وسلم-يب أن تعظيم انل .7
 .ذلك فهو أصغر

ا َمنََعه من قوهل:  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن تذكر ما ُيبَاح إذا ذكرت ما حَيُْرم، ألنه -عز وجل-أن من حسن ادلعوة إىل اهلل  .8 ا شاء اهلل م»لـمَّ
 .«بل ما شاء اهلل وحده»أرشده إىل اجلائز، وهو قوهل: « وشئت

أن قول « قل: ما شاء اهلل ثم شئت»، وقوهل يف احلديث اآلخر: «ما شاء اهلل وَْحَده»يف هذا احلديث:  -صىل اهلل عليه وسلم-اجلمع بني قوهل  .9
 .أفضل« دهما شاء اهلل وح»جائز، لكن قوهل: « ما شاء اهلل ثم شئت»الشخص: 

 املراجع:املصادر و

ه، 1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي، حتقيق: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة 
م. القول املفيد ىلع 2001ه، 1422األوىل  م. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة:2003

ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن 1424كتاب اتلوحيد، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية 
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة،  حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف:

م. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، حممد نارص ادلين األِلاين، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، 2001ه، 1421الطبعة: األوىل
 .ه1422الرياض، الطبعة األوىل ملكتبة املعارف، 

   (5928) الرقم املوحد:
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  العقيدة < آل اِليت < فضل أمهات املؤمنني اتلصنيف:

 .متفق عليه احلديث: راوي

  -ريض اهلل عنهما-َعبُْد اهلِل بُن أيب أوىف  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الَقَصب : اللؤلؤ املجوف •

 .الَصَخب : الصياح واللغط •

 .انلََصب : اتلعب •

 :فوائد احلديث
 .واملعارش حيًّا وميتًا فيه داللة ىلع حسن العهد، وحفظ الود، وراعية حرمة الصاحب .1

 .أن اجلنة ال تعب فيها؛ ألنها مزنل ترشيف وإجالل ال دار تكليف وأعمال .2

 .استحباب البشارة باخلري؛ ألن فيها تطييبًا لقلب املؤمن .3

 .من شاء من عباده بما هل يف اآلخرة بعد موته -عز وجل-يبرش اهلل  .4

ته؛ فيه من -ريض اهلل عنها-بيان فضل خدجية بنت خويدل  .5  .السابقني لإلسالم، وقد أاعنت رسول اهلل يف ِشدَّ

برَشَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
ببيت يف اجلنة من  -ريض اهلل عنها-خدجية 

 قصب، ال صخب فيه، وال نصب
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memberi kabar gembira kepada Khadijah -
raḍiyallāhu 'anhā- berupa sebuah rumah di 

Surga dari mutiara, tak ada suara gaduh 
dan kelelahan di dalamnya. 

 :احلديث .150
أنَّ رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن أيب أوىف 

َ َخِدجيََة  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اهلل  ريض اهلل -برَشَّ
بِبَيٍت يِف اجلنَّة ِمْن َقَصٍب، اَل َصَخَب ِفيِه، واَل  -عنها

 نََصٍب.

** 

150. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abi Aufā -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi kabar 

gembira kepada Khadijah -raḍiyallāhu 'anhā- berupa 

sebuah rumah di Surga dari mutiara, tak ada suara 

gaduh dan kelelahan di dalamnya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -خدجية  -صىل اهلل عليه وسلم-برش انليب 
، بقرص يف -عليه السالم-بواسطة جربيل  -عنها

فيه أصوات مزعجة وليس اجلنة من لؤلؤ جموف ليس 
ل امرأة تزوجها  فيه تعب، وأم املؤمنني خدجية يه أوَّ

صىل اهلل -، تزوجها وهو -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ابن مخس وعرشين سنة، وهلا أربعون  -عليه وسلم

سنة، وقيل ثمانية وعرشون سنة، واكنت ثيبًا، وودلت 
لم يزتوج هل بناته األربع وأوالده اثلالثة أو االثنان، و

، واكنت -ريض اهلل عنها-عليها أحدا حىت ماتت 
 .امرأة اعقلة ذكية حكيمة، هلا مناقب معروفة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi kabar 

gembira kepada Khadijah -raḍiyallāhu 'anhā-, yang 

beliau terima melalui Jibril, berupa istana di Surga yang 

terbuat dari mutiara berongga, tak ada suara-suara 

gaduh di dalamnya dan tak ada pula kelelahan. Ummul 

Mukminin Khadijah adalah wanita pertama yang 

diperistri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau 

menikahinya saat beliau berusia 25 tahun, sedang ia 

seorang janda berumur 40 tahun. Khadijah melahirkan 

empat putri dan tiga atau dua putra beliau. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak memadunya dengan 

seorang pun sampai ia meninggal dunia -semoga Allah 

meridainya-. Khadijah sosok wanita dewasa, cerdas 

dan bijaksana. Ia memiliki keutamaan-keutamaan yang 

sangat terkenal. 
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 .-صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث داللة ىلع عظيم قدر خدجية يف نفس رسول اهلل  .6

 املراجع:املصادر و

من الكم سيد  ه. رياض الصاحلني1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من 1428املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

ن صالح العثيمني، دار الوطن، ه. رشح رياض الصاحلني، حممد ب1430اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 
ه. صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1426الرياض، الطبعة: 

سابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انلي1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من اِلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة 1423دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .ه1407عرش  
   (3439) الرقم املوحد:
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 العقيدة < األسماء واألحاكم < مسائل اجلاهلية اتلصنيف:
  العقيدة < األسماء واألحاكم < الرشك

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا من السحر؛ سميت بذلك ألنها ينرش بها عنه ما خامره من ادلاء، أي: النُّرْشة : نوع من العالج والرقية يعالَج به من اكن يظن  • أن به مسًّ

 .يُكشف ويزال

 .سئل عن النرشة : أي: النرشة اليت اكن أهل اجلاهلية يعملونها •

 .ها الشيطانيه من عمل الشيطان : ألنهم ينرشون عن املسحور بأنواع من السحر، واستخداماٍت شيطانية، ويه كذلك من األعمال اليت حيب •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية سؤال العلماء عما أشلك حكمه؛ حذًرا من الوقوع يف املحذور .1

 .انليه عن النرشة ىلع الصفة اليت تعملها اجلاهلية؛ ألنها سحر والسحر كفر .2

 .أن أعمال الشيطان لكها حمرمة .3

 املراجع:املصادر و

اجلديد يف  -2م. 2001 - ـه1422عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، صالح بن فوزان بن  -1
 -3م. 2003 - ـه1424رشح كتاب اتلوحيد، حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي، حتقيق: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  -4حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، 
أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة 

سئل عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  النُّرشة؟ فقال: يه من عمل الشيطان.

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
pernah ditanya tentang jampi-jampi. Beliau 

bersabda, "Jampi-jampi itu merupakan 
perbuatan setan". 

 :احلديث .151
صىل اهلل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ِة؟ فقال: يه من عمل  -عليه وسلم سئل عن النُّرْشَ
 الشيطان.

** 

151. Hadis: 

Dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- "Bahwasannya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya 

tentang jampi-jampi. Beliau bersabda, "Jampi-jampi itu 

merupakan perbuatan setan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -أن انليب  سئل عن عالج  -َصىلَّ اّللَّ
املسحور ىلع الطريقة اليت اكنت تعملها اجلاهلية، 

-بالسحر ما حكم ذلك، فأجاب مثل: حل السحر 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  بأنه من عمل الشيطان أو  -َصىلَّ اّللَّ

بواسطته؛ ألنه يكون بأنواع سحرية واستخداماٍت 
شيطانيٍة، فيه رشكية وحمرمة. أما النرشة اجلائزة: 
فيه فك السحر بالرقية أو باِلحث عنه، وفكه بايلد 

 .حةمع قراءة القرآن أو باألدوية املبا

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya 

tentang hukum mengobati orang yang kena sihir 

dengan cara yang biasa dilakukan orang-orang jahiliah, 

seperti melepaskan sihir dengan sihir. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjawab bahwa itu perbuatan setan 

atau melalui perantaraannya, karena hal itu 

menggunakan berbagai macam sihir dan penggunaan 

media yang berkaitan dengan sihir. Itu perbuatan syirik 

dan haram. Adapun jampi-jampi yang dibolehkan, yaitu 

melepaskan sihir dengan ruqyah atau dengan mencari 

dan melepaskannya dengan tangan disertai bacaan 

Alquran atau dengan obat-obatan yang diperbolehkan. 
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قال يوَم  -وسلمصىل اهلل عليه -أن رسول اهلل 
 : ْعِطنَيَّ هذه الرايَة رَُجاًل حيب اهلَل »َخْيََبٍ

ُ
أَل

 «ورسوََل َيْفَتُح اهلُل لَع يديه
 

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- bersabda pada perang Khaibar, 
"Sungguh, aku akan memberikan panji ini 

kepada seorang lelaki yang mencintai Allah 
dan Rasul-Nya. Allah akan memberikan 

kemenangan melalui tangannya". 

 :احلديث .152
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
ْعِطنَيَّ هذه الراية »قال يوم خيرب:  -اهلل عليه وسلم

ُ
أَل

قال عمر « رجال حيب اهلل ورسوهل يفتح اهلل ىلع يديه
: ما أحببُت اإلمارة إال يومئذ، -عنهريض اهلل -

ْدىَع هلا، فداع رسول اهلل 
ُ
ْن أ

َ
-فَتََساَورُْت هلا رجاء أ
ريض اهلل -يلع بن أيب طالب  -صىل اهلل عليه وسلم

امش وال تلتفت حىت »فأعطاه إياها، وقال:  -عنه
فسار يلعٌّ شيئا ثم وقف ولم يلتفت « يفتح اهلل عليك

اذا أقاتل انلاس؟ قال: فرصخ: يا رسول اهلل، ىلع م
نَّ حممًدا »

َ
قَاتِلُْهْم حىت يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل، وأ

رسوُل اهلِل، فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم 
 «.وأمواهلم إال حبقها، وحسابهم ىلع اهلل

** 

152. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda pada 

perang Khaibar, "Aku benar-benar akan memberikan 

panji ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah 

dan Rasul-Nya. Allah akan memberi kemenangan 

melalui tangannya." Umar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 

"Sungguh, aku tidak pernah menginginkan sebuah 

kepemimpinan kecuali hanya pada hari itu saja." Ia 

berkata, "Lalu aku pun menampakkan wajahku dengan 

harapan agar aku dipanggil untuk menerima panji itu." 

Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memanggil Ali bin Abi Ṭālib dan beliau memberikan 

panji itu kepadanya seraya bersabda, "Berangkatlah 

dan janganlah kamu menoleh ke belakang hingga Allah 

memenangkanmu!" Kemudian Ali berjalan lalu berhenti 

dengan tidak menoleh ke belakang seraya berseru, 

'Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi 

manusia?" Beliau menjawab, "Perangilah mereka 

hingga mereka mau bersaksi bahwa tiada Ilah yang 

berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad 

adalah utusan Allah! Jika mereka telah melaksanakan 

hal itu berarti mereka telah mencegahmu untuk 

menumpahkan darah mereka dan mengambil harta 

mereka kecuali yang menjadi haknya (Islam) sedang 

hisab (perhitungan) mereka ada di sisi Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يوم غزوة  -وسلمصىل اهلل عليه -قال رسول اهلل 
خيرب: ألعطني هذه الراية رجال حيب اهلل ورسوهل 

-يفتح اهلل ىلع يديه بعض حصون خيرب، قال عمر 
: فما تمنيت اإلمارة إال يومئذ، رجاء -ريض اهلل عنه

، -عليه الصالة والسالم-أن يصيبه ما قاهل انليب 
دىع هلا، فداع رسول اهلل 

ُ
-يقول: فتطاولت رجاء أن أ

ريض اهلل -يلعَّ بن أيب طالب  -عليه وسلمصىل اهلل 
فأعطاه إياها، وقال: امش وال تلتفت حىت  -عنه

يفتح اهلل عليك؛ ئلال يشغلك ذلك االتلفات عن 

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda pada 

perang Khaibar, "Aku benar-benar akan memberikan 

panji ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah 

dan Rasul-Nya. Allah akan memberi kemenangan 

kepadanya untuk menaklukkan beberapa benteng 

Khaibar." Umar -raḍiyallāhu 'anhu- bersabda, 

"Sungguh, aku tidak pernah menginginkan 

kepemimpinan kecuali hanya pada hari itu saja." 

Dengan harapan dia memperoleh apa yang 

disabdakan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Ia berkata, "Aku pun memanjang-manjangkan 

leher dengan harapan agar aku dipanggil untuk 

menerima panji itu." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

347 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة من َخيرَْب : مدينة كبرية ذات حصون ومزارع، تقع ىلع بعد مئة ميل شمال املدينة جهة الشام، وفيها اكنت الغزوة املشهورة يف السنة السابع •

 .اهلجرة

 .وهو ما حيمله القائد من أجل أن يهتدي به اجليش وراءهالراية : الَعلَم،  •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-حيب اهلل ورسوهل : حمبة العبد هلل ورسوهل تكون باإليمان بهما واتباع ما جاء به الرسول  •

 .فتساورت : َوَثبُْت ُمتََطلًِّعا •

 .رصخ : رفع صوته •

 .إال حبقها : اكنلفس بانلفس، وأداء الزاكة يف األموال •

 :فوائد احلديث
 .الصحابة اكنوا يكرهون اإلمارة ملا فيها من ِعظم املسؤويلة .1

 .جواز اتلطلع واالسترشاف ألمر تأكد خريه .2

 .توجيه اإلمام لقائد اجليش يف كيفية اتلرصف يف ساحة املعركة .3

 .لوصاياه واملبادرة إىل تنفيذها -صىل اهلل عليه وسلم-الزتام أصحاب الرسول  .4

كمال اتلوجه، فمىش قليال ثم وقف ولم يلتفت ئلال 
، ثم -صىل اهلل عليه وسلم-خيالف نيه رسول اهلل 
: ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-رفع صوته وسأل الرسول 

ماذا أقاتل انلاس؟ فقال: قاتلهم حىت يشهدوا أن ال 
هلإ إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، فإذا قالوها فقد 
منعوا منك دماءهم وأمواهلم إال حبقها؛ فيؤخذ بذلك 
احلق اكنلفس بانلفس والزكوات، وأما ما بينهم وبني 

فإن صدقوا وآمنوا نفعهم ذلك يف اآلخرة  -تعاىل-اهلل 
ا من العذاب كما نفعهم يف ادلنيا؛ وإال فال وجنو

 .ينفعهم، بل يكونون منافقني من أهل انلار

sallam- memanggil Ali bin Abi Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu- 

dan beliau memberikan panji itu kepadanya seraya 

bersabda, "Berangkatlah dan janganlah kamu menoleh 

ke belakang hingga Allah memenangkanmu!" Agar 

tindakan menoleh itu tidak melalaikannya dari 

menghadap secara sempurna. Kemudian Ali berjalan 

sebentar lalu berhenti dengan tidak menoleh ke 

belakang agar tidak menyalahi larangan Rasulullah - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas ia mengangkat 

suaranya dan bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, 'Wahai Rasulullah, atas dasar apa 

aku memerangi manusia?" Beliau menjawab, 

"Perangilah mereka hingga mereka mau bersaksi 

bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan 

bahwa Muhammad adalah utusan Allah! Jika mereka 

telah melaksanakan hal itu berarti mereka telah 

mencegahmu untuk menumpahkan darah mereka dan 

mengambil harta mereka kecuali yang menjadi haknya 

(Islam). Harta tersebut diambil dengan hak tersebut 

seperti jiwa dengan jiwa dan berbagai zakat. 

Sedangkan antara mereka dengan Allah -Ta'āla-, jika 

mereka benar dan beriman maka hal itu akan berguna 

bagi mereka di akhirat dan selamat dari azab 

sebagaimana berguna bagi mereka di dunia. Jika tidak, 

maka iman tersebut tidak bermanfaat bagi mereka, 

bahkan mereka menjadi orang-orang munafik yang 

termasuk penghuni neraka. 
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 .ء فيما ُطلب منه سأل عنهمن أشلك عليه َش .5

 .حيث أخرب عن مغيَهب فاكن كما أخرب، وهو فتح خيرب -صىل اهلل عليه وسلم-معجزة رسول اهلل  .6

 .-صىل اهلل عليه وسلم-احلث ىلع اإلقدام واملبادرة إىل ما أمر به رسول اهلل  .7

 .ال جيوز قتل من نطق بالشهادتني إال إذا ظهر منه ما يستوجب القتل .8

 .م اإلسالم ىلع ما يظهر من انلاس واهلل يتوىل َسائرهمجتري أحاك .9

 املراجع:املصادر و

 - ـه1428حتقيق: ماهر ياسني الفحل، الطبعة: األوىل،  بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق  -1
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، مصطىف اخلن واِلغا  -3ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب.  -2م. 2007

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن  -4م. 1987ه 1407ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد  -6بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.  -5ه. 1426للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .بريوت –اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4958) الرقم املوحد:
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أيت بدابة لريكبها فلما  -ريض اهلل عنه-أن يلع 
  وضع رجله يف الراكب قال: بسم اهلل

Ali -raḍiyallāhu 'anhu- dibawakan seekor 
binatang tunggangan untuk 

ditungganginya. Ketika ia meletakkan satu 
kakinya pada sanggurdi, ia mengucapkan, 

"Bismillāh (Dengan nama Allah)". 

 :احلديث .153
-عن يلع بن ربيعة، قال: شهدت يلع بن أيب طالب 

أيت بدابة لريكبها، فلما وضع رجله يف  -ريض اهلل عنه
الراكب، قال: بسم اهلل، فلما استوى ىلع ظهرها، قال: 

اذلي سخر نلا هذا وما كنا هل ُمْقِرنني، وإنا احلمد هلل 
إىل ربنا ملنقلبون، ثم قال: احلمد هلل، ثالث مرات، ثم 
قال: اهلل أكرب، ثالث مرات، ثم قال: سبحانك إين 
ظلمت نفيس فاغفر يل إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت، 
ثم ضحك، فقيل: يا أمري املؤمنني، من أي َشء 

 - اهلل عليه وسلمصىل-ضحكت؟ قال: رأيت انليب 
فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول اهلل، من 

إن ربك تعاىل يَعجب من »أي َشء ضحكت؟ قال: 
عبده إذا قال: اغفر يل ذنويب، يعلم أنه ال يغفر اذلنوب 

 «غريي

** 

153. Hadis: 

Dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, "Aku menyaksikan Ali 

bin Abi Ṭalib -raḍiyallāhu 'anhu- dibawakan seekor 

binatang tunggangan untuk ditungganginya. Ketika ia 

meletakan satu kakinya pada sanggurdi, ia 

mengucapkan, "Bismillāh (Dengan nama Allah)." 

Lantas ketika berada di atas punggungnya, ia 

mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah 

menundukkan ini bagi kami, padahal sebelumnya kami 

tidak bisa menguasainya, dan hanya kepada Tuhan 

kamilah kami kembali." Kemudian ia mengucapkan, 

"Alḥamdulillāh (Segala puji bagi Allah) sebanyak tiga 

kali," lalu mengucapkan, "Allāhu Akbar (Allah Maha 

besar) sebanyak tiga kali," kemudian mengucapkan, 

"Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi 

diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada 

yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau." Lantas 

ia tertawa. Kemudian ia ditanya, "Wahai Amirul 

Mukminin, kenapa engkau tertawa?" Ia menjawab, 

"Aku pernah melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melakukan seperti apa yang aku lakukan ini, kemudian 

beliau tertawa, maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, 

kenapa engkau tertawa?" Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya Rabbmu yang Maha tinggi, merasa 

takjub terhadap hamba-Nya ketika ia mengatakan, 

"Ampunilah dosa-dosaku." Ia tahu bahwa tidak ada 

yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Aku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن يلعه بن ربيعة وهو من كبار اتلابعني قال شهدت 
أي حرضت يلعه بن أيب طالب أيت بدابته، وادلابة يف 
أصل اللغة ما يدبه ىلع وجه األرض، ثم خصها 
العرف بذات األربع، لريكبها فلما وضع رجله يف 
الراكب قال )بسم اهلل( أي أركب )فلما استوى أي 

( أي ىلع هذه انلعمة استقره ىلع ظهرها قال )احلمد هلل
العظيمة، ويه تذيلل الوحش انلافر وإطاعته نلا ىلع 
ركوبه حمفوظني من رشه كما رصح به بقوهل )اذلي 
سخر( أي ذلل نلا أي ألجلنا هذا املركوب وما كنا هل 

** 

Dari Ali bin Rabi'ah, ia termasuk pembesar tabi'in. Ia 

berkata, "Aku menyaksikan," yakni, aku hadir bersama 

Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu-, lalu ia dibawakan 

seekor binatang tunggangan," Ad-Dābbah secara 

bahasa adalah sesuatu yang melata di atas bumi, lalu 

tradisi mengkhususkannya pada binatang berkaki 

empat. "untuk ditungganginya. Ketika ia meletakkan 

satu kakinya pada sanggurdi, ia mengucapkan, 

"Bismillāh (Dengan nama Allah)." yakni, aku 

menunggangi, "Lantas ketika berada di atas 

punggungnya, ia mengucapkan, "Alhamdulillāh 

(Segala puji bagi Allah)" yakni, atas kenikmatan yang 

besar ini. Yaitu menundukkan binatang liar dan 
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أي لتسخريه مقرنني أي مطيقني )وإنا إىل ربنا 
نعم ملنقلبون، ثم قال( أي بعد محده املقيد باثلناء بما أ

عليه )احلمد هلل( محداً غري مقيد بىشء )ثالث 
مرات( ويف اتلكرير إشعار بعظم جالل اهلل سبحانه 
وأن العبد ال يقدر اهلل حق قدره وهو مأمور بادلأب 
يف طاعته حسب استطاعته، اهلل أكرب ثالث مرات( 
واتلكرير للمبالغة يف ذلك، )ثم قال سبحانك( أي 

ظلمت نفيس( بعدم  أقدسك تقديساً مطلقاً، )إين
القيام حبقك لشهود اتلقصري يف شكر هذه انلعمة 
العظىم ولو بغفلة أو خطرة أو نظرة )فاغفر يل( أي 
اسرت ذنويب بعدم املؤاخذة بالعقاب عليها )إنه ال 
يغفر اذلنوب إال أنت( وفيه إشارة باالعرتاف 
بتقصريه مع إنعام اهلل وتكثريه )ثم ضحك فقيل( 

يعة، ويف نسخة مصححه من أي: فقال ابن رب
)يا أمري املؤمنني من أي َشء « فقلت« »الشمائل»

ضحكت( ملا لم يظهر ما يتعجب منه مما ينشأ عنه 
الضحك استفهمه عن سببه وقدم نداءه ىلع سؤاهل 
كما هو األدب يف اخلطاب، )قال: رأيت( أي أبرصت 
)انليب صنع كما صنعت( من الركوب واذلكر يف 

فقلت: يا رسول اهلل من أي َشء أماكنه )ثم ضحك 
ضحكت( )قال: إن ربك سبحانه يعجب(، وملا تذكر 
يلعه ريض اهلل عنه ذلك أوجب مزيد شكره فبرشه 
فضحك، ال أن ضحكه جمرد تقليد فإنه غري 
اختياري وإن اكن قد يتلكف هل )من عبده( إضافة 
ترشيف )إذا قال رب اغفر يل ذنويب يعلم(: أي قال 

 .اغفل )أنه ال يغفر اذلنوب غريي( ذلك اعملاً غري

menjadikannya patuh kepada kita untuk ditunggangi 

dalam keadaan terpelihara dari keburukannya, 

sebagaimana hal ini dijelaskan dalam sabdanya, 

"Allażī sakhkhara lana hāża (yang telah menundukkan 

ini)" yakni, menundukkan, "bagi kami," yakni untuk kita 

tunggangi, "padahal sebelumnya kami tidak bisa," 

yakni menguasainya, "menguasainya," yakni mampu, 

"dan hanya kepada-Mu kami kembali." Kemudian ia 

mengucapkan," yakni setelah pujian-Nya yang diikat 

dengan sanjungan terhadap apa yang telah 

dianugerahkan kepadanya, "Alḥamdulillāh (Segala puji 

bagi Allah sebanyak tiga kali)" pujian yang tidak terikat 

dengan sesuatu," Dalam pengulangan ini menunjukkan 

keagungan Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- dan 

sesungguhnya seorang hamba tidak akan bisa 

mengukur kekuasaan Allah dengan sebenarnya dan ia 

diperintahkan untuk terus-menerus dalam ketaatan 

kepada-Nya sesuai kemampuannya. "lalu 

mengucapkan, "Allahu Akbar (Allah Mahabesar, 

sebanyak tiga kali)," Pengulangan ini untuk 

menunjukkan Mubālagah (berlebih-lebihan) dalam hal 

itu, "kemudian mengucapkan, "Subḥānaka (Mahasuci 

Engkau)" yakni, Aku mensucikan diri-Mu dengan 

penyucian mutlak, "sesungguhnya aku telah menzalimi 

diriku sendiri," dengan tidak melaksanakan hak-Mu 

karena ada kekurangan dalam mensyukuri kenikmatan 

agung tersebut meskipun dengan kelalaian atau 

angan-angan atau pandangannya, "maka ampunilah 

aku," yakni, tutupilah dosa-dosaku dengan tidak 

menjatuhkan siksaan terhadapnya, "karena tidak ada 

yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau." Ini 

mengandung isyarat pengakuan terhadap 

ketidakmampuan bersyukur padahal Allah memberikan 

anugerah kepadanya dan memperbanyaknya. "Lantas 

ia tertawa. Kemudian ia ditanya," Ia bertanya, yakni 

Ibnu Rabi'ah. Dalam naskah yang sudah disahihkan 

dari Asy-Syamāil, "Aku berkata, "Wahai Amirul 

Mukminin, kenapa engkau tertawa?" karena tidak ada 

sesuatu yang menakjubkan darinya yang dapat 

menimbulkan tawa. Ia bertanya kepadanya mengenai 

sebab tertawa dan ia mendahulukan seruannya 

daripada pertanyaannya sebagaimana bentuk 

tatakrama dalam berbicara, "Ia menjawab, "Aku pernah 

melihat," yakni, aku pernah melihat, "Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melakukan seperti yang aku lakukan 

ini," yaitu menunggangi binatang tunggangan dan zikir 

pada posisi-posisinya, "kemudian beliau tertawa, maka 

aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau 

tertawa?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu 

yang Maha tinggi merasa takjub," Saat Ali -raḍiyallāhu 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  واألذاكر < األذاكر لألمور العارضةالفضائل واآلداب < فقه األدعية 

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-يلع بن ربيعة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الراكب : ما يضع الراكب رجله فيه من الرسج؛ ليستعني به ىلع الركوب •

 .استوى : استقر •

 .مقرنني : مطيقني •

 .ملنقلبون : لراجعون •

 :فوائد احلديث
 .استحباب التسمية عند الركوب .1

 .اإلكثار من االستغفار، وخاصة عند مقارنة اتلقصري بعظيم فضل اهلل تعاىل .2

 .استحباب هذا اذلكر اذلي يف احلديث عند ركوب ادلابة .3

 .داعء السفر حمله عند االستقرار يف وسيلة السفر .4

 .يف أحواهل وأفعاهل - عليه وسلمصىل اهلل-تأيس الصحابة بانليب  .5

 املراجع:املصادر و

املحقق: شعيب -بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل -انلارش: املكتبة العرصية، صيدا -املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد-سنن أيب داود
م. سنن  2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل، -انلارش: مؤسسة الرسالة-اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك -األرنؤوط 

 -( 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3( وحممد فؤاد عبد اِلايق ) ـج2، 1حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج -مذيالرت
: حممد م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف 1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية،  -مرص  -انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب 

. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم 1425اعم  4يلع بن حممد اِلكري الصدييق, عناية: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار املعرفة, ط 
لرشبيج وحممد بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف اِلغا وميح ادلين مستو ويلع ا

يح وضعيف سنن صح. 2002 – 1423. تطريز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار العاصمة, ط1987 - 1407اعم  14لطيف, مؤسسة الرسالة, ط 
القرآن والسنة من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث  -مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -حممد نارص ادلين األِلاين  -أيب داود

 .2002باإلسكندرية، 
   (5271) الرقم املوحد:

'anhu- teringat hal itu maka hal itu mengharuskannya 

untuk bertambah mensyukuri-Nya, lalu ia mendapatkan 

kabar gembira dan tertawa. Tertawanya ini bukan 

sekadar ikut-ikutan, karena hal itu bukan pilihan, 

meskipun ia bisa saja memaksakannya, "terhadap 

hamba-Nya," penyandaran untuk penghormatan, 

"ketika ia mengatakan, "Ampunilah dosa-dosaku." Ia 

mengetahui," yakni, ia mengucapkan itu dalam 

keadaan mengetahui bukan dalam keadaan lalai, 

"bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa 

kecuali Aku." 
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، -صىل اهلل عليه وسلم-أن يهوديًّا جاء إىل انليب 
فقال: يا حممد، إن اهلل يمسك السموات لَع 

واجلبال لَع إصبع، إصبع، واألرضني لَع إصبع، 
والشجر لَع إصبع، واخلالئق لَع إصبع، ثم 

 يقول: أنا امللك

 

Seorang Yahudi datang kepada Nabi 
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

lalu berkata, "Wahai Muhammad, 
sesungguhnya Allah memegang langit-
langit dengan satu jari-Nya, bumi-bumi 
dengan satu jari-Nya, gunung-gunung 

dengan satu jari-Nya, pohon dengan satu 
jari-Nya dan makhluk-makhluk dengan 

satu jari-Nya." Selanjutnya Allah 
berfirman, "Aku adalah raja". 

 :احلديث .154
: أنَّ يهوديًّا -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

، فقال: يا حممد، -اهلل عليه وسلمصىل -جاء إىل انليب 
إنَّ اهلَل يُمسك السمواِت ىلع إصبع، واألرضني ىلع 
إصبع، واجلباَل ىلع إصبع، والشجَر ىلع إصبع، 

فضحك »واخلالئَق ىلع إصبع، ثم يقول: أنا الَمِلُك. 
، «رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حىت بََدْت نواِجُذه

 ْدرِه{.ثم قرأ: }وما قدروا اهلَل حقَّ قَ 

** 

154. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū, bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, 

"Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memegang 

langit-langit dengan satu jari-Nya, bumi-bumi dengan 

satu jari-Nya, gunung-gunung dengan satu jari-Nya, 

pohon dengan satu jari-Nya, dan makhluk-makhluk 

dengan satu jari-Nya." Selanjutnya Allah berfirman, 

"Aku adalah raja." Seketika itu Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tertawa hingga tampak gigi-gigi 

gerahamnya." Setelah itu beliau membaca ayat, 

"Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana 

mestinya." (Al Hajj:74) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يضع حيث  -تعاىل-هذا احلديث يدل ىلع عظمة اهلل 
السموات لكها ىلع إصبع من أصابع يده الكريمة 
د املخلوقات املعروفة للخلق بالكرب  العظيمة، وعدَّ

ىلع  -تعاىل-والعظمة، وأخرب أن لك نوع منها يضعه 
لوضع السماوات واألرضني  -تعاىل-إصبع، لو أراد 

جل -ومن فيهن ىلع إصبع واحدة من أصابع يده 
عن األنبياء املتلَقَّ  . وهذا من العلم املوروث-وعال

ق رسول اهلل -تعاىل-عن الويح من اهلل  -، وهلذا صدَّ
الكم ايلهودي بل وأعجبه ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم

وَُسَّ به، وهلذا ضحك حىت بدت نواجذه، تصديقاً هل، 
كما قال عبد اهلل بن مسعود يف رواية أخرى عنه، 

َما : }وَ -تعاىل-قوهل  -صىل اهلل عليه وسلم-وقرأ 
يًعا َقبَْضتُُه يَْوَم  رُْض مَجِ

َ
َ َحقَّ قَْدرِهِ َواأْل قََدُروا اّللَّ

َماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِه ُسبَْحانَُه َوَتَعاىَل  الِْقيَاَمِة َوالسَّ
ُكوَن{ واليت فيها إثبات ايلدين هلل تعاىل،  ا يرُْشِ َعمَّ

** 

Hadis ini menjadi dalil keagungan Allah -Ta'ālā- di 

mana Dia meletakkan langit yang berlapis seluruhnya 

di salah satu jari tangan-Nya yang mulia dan agung. 

Dia menyebutkan makhluk-makhluk terkenal besar dan 

agung, dan mengabarkan bahwa setiap jenis makhluk 

itu diletakkan oleh Allah -Ta'ālā- di satu jari. 

Seandainya Allah -Ta'ālā- berkehendak, pasti Dia 

meletakkan langit-langit dan bumi-bumi serta makhluk 

yang ada di dalamnya di atas satu jari-Nya Allah -Jalla 

wa 'Alā- saja. Ini merupakan ilmu yang diwariskan dari 

para nabi yang diperoleh melalui wahyu dari Allah -

Ta'ālā-. Untuk itu, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- membenarkan ucapan orang Yahudi itu. 

Bahkan beliau merasa kagum dan senang dengannya. 

Karena itu, beliau tertawa sehingga tampak gigi-gigi 

gerahamnya sebagai pembenaran untuknya. Hal ini 

sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Ma'sud 

dalam riwayat lain darinya, dan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- membaca firman Allah -Ta'ālā-, "Dan 

mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana 

mestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-
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  توحيد األسماء والصفاتالعقيدة < اإليمان باهلل عز وجل <  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:

 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األرضني : مجع األرض •

 .بدت : ظهرت •

 .نواِجذه : مجع ناجذ، وهو من األرضاس •

موا اهلل حق تعظيمه •  .قََدروا : عظَّ

 :فوائد احلديث
 .من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال تمثيل -تعاىل-إثبات ايلدين واألصابع والقبضة والالكم هلل  .1

 .وصغر املخلوقات بالنسبة إيله -سبحانه وتعاىل-بيان عظمة اهلل  .2

باقية عندهم لم حيرفوها  - عليه وسلمصىل اهلل-يف اتلوراة عند ايلهود يف زمن رسول اهلل  -تعاىل-أن هذه العلوم اجلليلة املتعلقة بصفات اهلل  .3
 -.ولم ينكروها

 .لم يقدره حق قدره -سبحانه-أن من أرشك به  .4

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
، انلارش: املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم املصباح. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

: الطبعة املنورة، املدينة ادلار، مكتبة: انلارش الغنيمان، حممد بن اهلل لعبد اِلخاري، صحيح من اتلوحيد كتاب رشح. بريوت –املكتبة العلمية 
 .م2001 -ه1422األوىل الطبعة:  -دار العاصمة الرياض -ان بن عبد اهلل الفوزانفوز بن صالح -اتلوحيد كتاب رشح يف امللخص. ه 1405 األوىل،

   (6333) الرقم املوحد:

قول  تأكيًدا وتثبيًتا ملا قاهل ايلهودي. وال اتلفات إىل
من تبىنَّ اتلعطيل، ونىف صفة األصابع هلل، زاعًما أن 
ل أن  إثباتها هلل تشبيه هل خبلقه، وال يعلم هذا املعطِّ

ال يقتيض التشبيه، كما  -تعاىل-إثبات هذه الصفة هلل 
حياة وقدرة وقوة وسمًعا وبرًصا،  -تعاىل-أننا نثبت هل 

 وال يقتيض هذا تشبيًها هل خبلقه، إذ إنه سبحانه
 .}ليس كمثله َشء وهو السميع اِلصري{

Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan 

tangan kanan-Nya. Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari 

apa yang mereka persekutukan." (Al-Hajj:74) Di 

dalamnya terdapat penegasan dua tangan milik Allah -

Ta'ālā- sebagai penguat dan penetapan terhadap apa 

yang dikatakan oleh orang Yahudi. Dan tidak boleh 

berpaling kepada ucapan orang yang menganut paham 

At-Ta'ṭīl (pengosongan) dan penafian sifat jari-jari bagi 

Allah, karena mereka mengklaim bahwa menetapkan 

jari-jari untuk Allah merupakan tindakan menyerupakan 

Allah dengan makhluk-Nya. Al-Mu'aṭṭil (orang yang 

mengosongkan Allah dari sifat) tidak mengetahui 

bahwa penetapan sifat itu milik Allah -Ta'ālā- tidak 

menyebabkan adanya penyerupaan, sebagaimana 

halnya kita menetapkan bagi-Nya kehidupan, 

kekuasaan, kekuatan, pendengaran dan penglihatan, 

ini semua tidak menyebabkan adanya penyerupaan 

Allah dengan makhluk-Nya, karena Allah -Subḥānahu 

wa Ta'ālā- itu, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa 

dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat (Asy-Syūra: 11)." 
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 Aku lebih berhak berbuat begitu daripada  أنا أَحقُّ بَِذا ِمنك جَتَاوُزوا عن َعْبِدي
engkau, maafkanlah hamba-Ku ini! 

 :احلديث .155
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن حذيفة عن انليب 

يَت اهلل تعاىل بِعبْد من ِعباده آتاه اهلل ماال، فقال هل: 
ُ
أ

واَل يَْكتُُموَن اهلَل »قال: -ماذا َعِملْت يف ادلنيا؟ 
بَايُع  -«َحِديثًا

ُ
قال: يا رَبِّ آتَيَْتِِّن َمالَك، فُكنت أ

ُ ىلع  انلاس، واكن من ُخليُِق اجلََواز، تَيرَسَّ
َ
فُكنت أ

، وأنِْظر الُمْعرِس. فقال اهلل  أنا أَحقُّ »: -تعاىل-الُموَِسِ
فقال ُعْقبَة بن اَعمر، « بَِذا ِمنك جَتَاوُزوا عن َعبِْدي

: هكذا -ريض اهلل عنهما-وأبو مسعود األنصاري 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-َسِمْعنَاه من يِفِّ رسول اهلل 

** 

155. Hadis: 

Dari Hudzaifah, Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud Al-

Anshari Radhiyallahu 'Anhum secara marfu', "Seorang 

hamba yang telah Allah berikan harta didatangkan 

menghadap kepada Allah. Allah berfirman kepadanya, 

"Apa yang telah engkau lakukan (dengan harta) di 

dunia?" Hudzaifah berkata, " - dan mereka tidak dapat 

menyembunyikan dari Allah satu perkataan pun - 

Hamba tersebut berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau 

telah memberikan harta-Mu, lalu aku bertransaksi 

(memakai harta tersebut) dengan orang-orang, dan 

diantara akhlakku adalah pemaaf, maka aku berlaku 

mudah kepada orang yang berkelapangan dan 

memberi tempo kepada orang yang kesulitan." Allah 

berfirman, "Aku lebih berhak berbuat begitu daripada 

engkau, ampunilah hamba-Ku ini." 'Uqbah bin Amir dan 

Abu Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu 'Anhuma berkata, 

"Demikianlah kami mendengarnya dari bibir Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه يُؤىت برجل من عباد  -ريض اهلل عنه-خيرب حذيفة 
القيامة آتاه اهلل مااًل، فيسأهل ربه عن يوم  -تعاىل-اهلل 

-ريض اهلل عنه-ماهل: ماذا عمل به ؟ قال: أي حذيفة 
: "واَل يَْكُتُموَن اهلَل َحِديثًا" أي: ال يستطيعون إخفاء 

: -تعاىل-يوم القيامة، كما قال  -تعاىل-َشء عن اهلل 
)يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 

[. "قال: يا رَبِّ آتَيْتَِِّن َمالَك، 24ور: اكنوا يعملون( ]انل
بَايُع انلاس" أي: أاَعمل انلاس باِليوع 

ُ
فكنت أ

واملداينة  واكن مما اتصفت به من أخالق: اجلواز، ثم 
ل  َسهِّ

ُ
" أي أ ُ ىلع الُموَِسِ تَيرَسَّ

َ
فرسه بقوهل: "فكنت أ

عليه وأقبل منه ما جاء مع نقص يسري. "وأنِْظر 
أصرب ىلع الُمْعرِس، فال أطاِله وأفسح هل الُمْعرِس" أي: 

: "أنا أَحقُّ بَِذا ِمنك" أي: -تعاىل-يف األجل. فقال اهلل 
فما دمت قد جتاوزت عن عبادي وَتلقت خبليق، 
فنحن أحق باتلجاوز والعفو عنك. "جَتَاوُزوا عن 
َعبِْدي" أي عفا اهلل عنه، وَغَفر هل ما اكن من سيئاته، 

-حسن معاملته لعباد اهلل بسبب عفوه وسماحته و

** 

Hudzaifah Radhiyallahu 'Anhu mengabarkan bahwa 

seorang hamba yang telah Allah berikan harta 

didatangkan kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, 

lantas Tuhannya bertanya kepadanya mengenai 

hartanya, "Apa yang dilakukannya dengan hartanya?" 

Hudzaifah berkata, "Dan mereka tidak dapat 

menyembunyikan dari Allah satu perkataan pun." 

Yakni, mereka tidak bisa menyembunyikan sesuatu 

pun dari Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hal ini 

sebagaimana firman Allah Ta'ala,"pada hari, (ketika) 

lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas 

mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." 

(An-Nur: 24) - Hamba tersebut berkata, "Wahai 

Tuhanku, Engkau telah memberikan harta-Mu, lalu aku 

bertransaksi (dengan harta tersebut) dengan orang-

orang," yakni, aku bertransaksi dengan orang-orang 

dalam jual-beli dan utang-piutang. Dan di antara akhlak 

yang aku miliki adalah memberi maaf." Selanjutnya ia 

menjelaskannya dengan ucapannya, "Aku berlaku 

mudah kepada orang yang berkelapangan," yakni, aku 

memberikan kemudahan kepadanya dan menerima 

darinya meskipun disertai sedikit kekurangan. "dan 

memberi tempo kepada orang yang kesulitan." Yakni, 

bersabar terhadap orang yang kesulitan. Aku tidak 
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  باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفاتالعقيدة < اإليمان  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلَُهِِّن  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو اِلدري األنصاري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يَْكتُُموَن اهلَل َحِديثًا : ال يستطيعون أن خيفوا شيئا عنهاَل  •

بَايُع انلاس : أتعامل مع انلاس باِليع •
ُ
 .أ

 .اجلََواز : أي: الصرب ىلع الُمْعرِس وقبول ما جاء به الُموَِس  •

ُ ىلع الُموَِسِ : آخذ ما تيرس؛ بأن أقبل ما فيه نقص قليل أو عيب يسري • تَيرَسَّ
َ
 . أ

 .ل من اإلنظار، وهو اتلأخري واإلْمَهالأنِْظر : أْمهِ  •

ين يف احلال •  .الُمْعرِس : اذلي عجز عن قضاء ما عليه من ادلَّ

 :فوائد احلديث
 .ال َتىف عليه خافية -تعاىل-أن اهلل  .1

 .للحديث -ريض اهلل عنه-ضبط حذيفة  .2

ج اهلل عنه ُكربة من كرب يوم  .3 ج ىلع أخيه ُكربة من ُكرب ادلنيا فرَّ  .القيامةأن من فَرَّ

 .أن اجلزاء من جنس العمل  فكما أن ادلائن خلص املدين من ضيق ادلين يف ادلنيا خلصه اهلل يوم القيامة من ضيق وكرب يوم القيامة .4

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
، حتقيق: حممد فؤاد ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري 1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

 ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –عبد اِلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .ه 1428 األوىل،: الطبعة

   (4232) الرقم املوحد:

، وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان. "فقال -تعاىل
ريض اهلل -ُعْقبَة بن اَعمر، وأبو مسعود األنصاري 

صىل اهلل -: هكذا َسِمْعنَاه من يِفِّ رسول اهلل -عنهما
" واملعىن: أنهما سمعا ما حدث به حذيفة -عليه وسلم

 -وسلمصىل اهلل عليه -من انليب  -ريض اهلل عنه-
من غري زيادة  -ريض اهلل عنه-كما حدث به حذيفة 

 .وال نقص

menuntutnya dan aku memberinya tempo. Allah Ta'ala 

berfirman, "Aku lebih berhak berbuat begitu daripada 

engkau," yakni, selama engkau memaafkan hamba-Ku 

dan berakhlak dengan akhlak-Ku, maka Kami lebih 

berhak memberi ampunan dan maaf daripada kamu." 

"maafkanlah hamba-Ku ini." Yakni, Allah 

memaafkannya dan mengampuni kesalahan-

kesalahannya disebabkan maafnya, kelapangan 

dadanya, dan interaksinya yang baik kepada hamba-

hamba Allah Ta'ala. Tidak ada balasan untuk kebaikan 

selain kebaikan (pula). 'Uqbah bin Amir dan Abu 

Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu 'Anhuma berkata, 

"Demikianlah kami mendengarnya dari bibir Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam." Artinya bahwa keduanya 

mendengar apa yang diceritakan oleh Hudzaifah 

Radhiyallahu 'Anhu itu langsung dari Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagaimana yang 

dituturkan oleh Hudzaifah Radhiyallahu 'Anhu tanpa 

ada tambahan atau pengurangan. 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب

 .رواه مسلم احلديث:راوي 

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أنا أغىن الرشاكء عن الرشك : أي: عن مشاركة أحد، وعن عمٍل فيه رشك •

 .أرشك ميَع فيه غريي : أي: قصد بعمله غريي من املخلوقني •

 .: أي: لم أقبل عمله بل أتركه لغري ذلك تركته ورشكه •

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من الرشك جبميع أشاكهل؛ وأنه مانٌع من قبول العمل .1

 .من مجيع شوائب الرشك -تعاىل-وجوب إخالص العمل هلل  .2

 .بالالكم -عز وجل-وصف اهلل  .3

 .-تعاىل-إثبات صفة الغىن املطلق هلل  .4

 .-سبحانه-خالصا هل ال يقبل اهلل من العمل إال ما اكن  .5

 .املطلق -سبحانه-إثبات كرم اهلل  .6

أنا أغىن الرشاكء عن الرشك؛ من عمل عمال 
  أرشك ميع فيه غريي تركته ورشكه

Aku adalah Zat yang paling tidak butuh 
pada semua sekutu. Barangsiapa beramal 
dengan mempersekutukan diri-Ku dalam 

amalnya, maka Aku tinggalkan dia bersama 
sekutunya. 

 :احلديث .156
-تعاىل-مرفواع: "قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

: أنا أغىن الرشاكء عن الرشك؛ من عمل عمال أرشك 
َكه".  ميع فيه غريي تركتُه ورِشْ

** 

156. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda): Allah Ta'ālā berfirman, "Aku Zat yang 

paling tidak butuh pada semua sekutu. Barangsiapa 

beramal dengan mempersekutukan diri-Ku dalam 

amalnya, maka Aku tinggalkan dia bersama 

sekutunya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -يروي انليب  عن ربه عز وجل  -َصىلَّ اّللَّ
أنه يتربأ من العمل اذلي  -ويسىمَّ باحلديث القديس-

دخله مشاركٌة ألحد برياٍء أو غريه؛ ألنه سبحانه ال 
 .يقبل إال ما اكن خالصاً لوجهه

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meriwayatkan dari 

Tuhannya -'Azza wa Jalla- (ini disebut hadis Qudsi), 

bahwa Allah berlepas diri dari amal yang 

menggandengkan-Nya dengan makhluk, baik itu ria 

(pamer) atau penyakit lainnya, karena Allah -

Subḥānahu wa Ta'ālā- tidak menerima amalan kecuali 

jika murni ikhlas hanya untuk-Nya. 
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 املراجع:املصادر و

ه امللخص يف رشح كتاب 1435ت: د. دغش العجيم . مكتبة أهل األثر , الطبعة اخلامسة ,  252كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: ه 1422اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان , دار العاصمة , الطبعة األوىل 

 .ه صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت1424حممد بن أمحد سيد , مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 
   (3342) الرقم املوحد:
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 Engkau bersama orang yang engkau cintai  أنت مع من أحببت

 :احلديث .157
ْعَرابِيًا قال  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َ
أنَّ أ

اَعة؟ قال رسول اهلل ?لرسول اهلل  َما »: ?: َمىَت السَّ
ْعَدْدَت لََها؟

َ
نَْت َمَع »اهلل ورَُسوهِل، قال: قال: ُحبُّ « أ

َ
أ

ْحبَبَْت 
َ
 .«َمْن أ

** 

157. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa seorang 

Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Kapan 

terjadinya kiamat?" Rasulullah bersabda, "Apa yang 

telah engkau siapkan untuk kiamat?" Orang itu 

menjawab: "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau 

bersabda: "Engkau bersama orang yang engkau 

cintai." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-سأل األعرايب )مىت الساعة؟( ولو قال هل الرسول 
: ما أعلمها، ملا شىف نفس -وسلمصىل اهلل عليه 

صىل اهلل عليه -األعرايب، ولكن حكمة الرسول 
مالت عن أصل السؤال إىل إجابته بما جيب  -وسلم

عليه دون ما ليس هل، وهو ما يسىم بأسلوب احلكيم، 
ْعَدْدَت »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال الرسول 

َ
َما أ

اتلفكري  وهو سؤال تنبيه، وتذكري بما جيب عليه« لََها؟
فيه، واالنشغال به، فقال األعرايب: "ُحبُّ اهلل ورَُسوهِل"، 
فجاءت إجابة األعرايب بعفوية تفيض باملودة واملحبة، 
واإليمان، واالَنالع عن االتكال ىلع عمله 
والرواية اثلانية تؤكد هذه املعاين يف قول األعرايب: " َما 

ْعَدْدُت لََها ِمْن َكِثرِي َصوٍم، واَل 
َ
َصاَلٍة، َواَل َصَدقٍَة، أ

ِحبَّ اهلل ورَُسوهَل"؛ فذلا جاء جواب الرسول 
ُ
-ولَِكِّنِّ أ

ْحبَبَْت »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
نَْت َمَع َمْن أ

َ
فيف «.  أ

احلديث احلث ىلع قوة حمبة الرسل، واتباعهم حبسب 
مراتبهم، واتلحذير من حمبة ضدهم، فإن املحبة ديلل 

حيبه، ومناسبته ألخالقه،  ىلع قوة اتصال املحب بمن
 .واقتدائه به

** 

Orang Arab Badui bertanya, "Kapan terjadinya 

kiamat?" Seandainya Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjawab, "Aku tidak mengetahuinya," tentu 

tidak akan memuaskan jiwa orang Arab Badui itu. 

Hanya saja sikap bijak Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- berpaling dari pokok pertanyaan kepada 

jawaban yang menjadi keharusan tanpa 

memperhatikan apa yang tidak seharusnya. Inilah yang 

dinamakan gaya bahasa orang bijak. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- balik bertanya, "Apa yang 

telah engkau siapkan untuk kiamat?" Ini merupakan 

pertanyaan peringatan dan pengingat terhadap apa 

yang seharusnya dipikirkan dan disibukkan 

dengannya. Orang Arab Badui menjawab, "Cinta 

kepada Allah dan Rasul-Nya." Jawaban orang Arab 

Badui ini terlontar secara spontan yang mengalir dari 

rasa cinta, sayang, iman, dan tanpa bersandar kepada 

amalnya. Sedangkan riwayat kedua menegaskan 

makna ini dalam ucapan orang Arab Badui, "Aku tidak 

bisa mempersiapkan untuknya berupa banyak ibadah 

puasa, salat dan sedekah. Hanya saja aku mencintai 

Allah dan Rasul-Nya." Karena itu, jawaban Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Engkau bersama orang 

yang engkau cintai." Hadis ini berisi anjuran untuk 

mencintai para rasul dengan kuat, mengikuti mereka 

sesuai dengan tingkatannya, dan peringatan dari 

mencintai lawan mereka. Sebab, kecintaan itu 

merupakan tanda kekuatan hubungan orang yang 

mencintai dengan orang yang dicintainya dan 

kesesuaian dengan akhlaknya serta mencontohnya. 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 :فوائد احلديث

وبالغته يف إجابة السائل؛ حيث دهل ىلع اذلي يهمه وينجيه، وهو: االستعداد لآلخرة بما ينفع والعمل  -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة رسول اهلل  .1
 .الصالح

 .اكن جواب السؤال بسؤال يفيد السائلجواز رد السائل بسؤال إن  .2

 .أخىف اهلل علم الساعة ىلع العباد يلبَق املرء مستعدا متجهزا للقاء اهلل .3

 .يوم القيامة يكون املرء مع من أحب .4

 .حب اهلل وطاعته وحب رسوهل واتباعه من أفضل القربات وأكمل الطااعت .5

 .اتلحذير من حمبة املرشكني .6

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، طبهجة 
وت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بري4ه. رياض الصاحلني، ط1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، 1ه. صحيح اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1428
اسة محد بن ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من اِلاحثني برئ1422

ه. املعجم األوسط للطرباين، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد، عبد املحسن بن إبراهيم احلسيِّن، 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1نارص العمار، ط
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14دار احلرمني، القاهرة. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني، ط

   (3087) وحد:الرقم امل
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 العقيدة < األسماء واألحاكم < شعب اإليمان اتلصنيف:
  العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم

 .متفق عليه راوي احلديث:

اِء بِْن اَعزٍِب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-الرَْبَ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نَصار : هم أهل املدينة من األوس واخلزرج، اذلين نرصوا رسول اهلل بانلفس واملال •

َ
 .األ

 .وعمل، اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب واجلوارحُمؤِمن : اإليمان هو: إقرار القلب املستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول  •

قال يف األنصار: ال  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه 
حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، من 

 أحبهم أحبه اهلل، ومن أبغضهم أبغضه اهلل
 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 
tentang orang-orang Ansar, "Tidak 

mencintai mereka selain orang yang 
beriman dan tidak membenci mereka 

selain orang munafik. Siapa mencintai 
mereka, Allah mencintainya dan siapa 

membenci mereka, Allah membencinya". 

 :احلديث .158
-أنَّ انليبَّ  -ريض اهلل عنهما-اعزب عن الرباء بن 

نَصار:  -صىل اهلل عليه وسلم
َ
بُُّهم ِإالَّ »قال يف األ اَل حُيِ

َحبَُّه اهلل، 
َ
َحبَُّهم أ

َ
ُمؤِمن، َواَل ُيبِْغُضُهم ِإالَّ ُمنَاِفق، َمْن أ

ْبَغَضه اّلَله 
َ
ْبَغَضُهم أ

َ
 «.َوَمْن أ

** 

158. Hadis: 

Dari Barā` bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda tentang kaum 

Ansar, "Tidak mencintai mereka selain orang yang 

beriman dan tidak membenci mereka selain orang 

munafik. Siapa mencintai mereka, Allah mencintainya 

dan siapa membenci mereka, Allah membencinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-أخرب الرباء بن اعزب 
حث ىلع حب األنصار، وجعله  -صىل اهلل عليه وسلم

عالمة اإليمان؛ وفاًء جلميل األنصار؛ وهذا لسابقتهم 
اكن منهم يف نرصة دين  يف خدمة الرسالة، وما

اإلسالم، والسيع يف إظهاره وإيواء املسلمني، وقيامهم 
-يف مهمات دين اإلسالم حق القيام، وحبهم انليب 

وحبه إياهم، وبذهلم أمواهلم  -صىل اهلل عليه وسلم
وأنفسهم بني يديه، وقتاهلم ومعاداتهم سائر انلاس 
إيثاًرا لإلسالم، بل رصح الصادق املصدوق أن 

ضهم ال يتصور إال من رجل ال يؤمن باهلل وايلوم بغ
 .اآلخر مغموس بانلفاق

** 

Barā' bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā- mengabarkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menganjurkan 

untuk mencintai kaum Anaar dan menjadikannya tanda 

keimanan; untuk membalas sikap baik orang-orang 

Anaar. Hal ini lantaran keunggulan mereka dalam 

membantu risalah (dakwah), pengorbanan mereka 

dalam membela agama dan memperjuangkannya, 

menampung kaum Muslimin dan menjalankan tugas-

tugas agama Islam dengan sebenar-benarnya. 

Kemudian kecintaan mereka kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan cinta beliau pada mereka, 

kesediaan mereka menyerahkan harta dan jiwa di 

hadapan beliau, dan perang serta permusuhan mereka 

kepada orang-orang non-Muslim karena lebih 

mementingkan Islam. Bahkan orang yang jujur dan 

diyakini kebenarannya, Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, menegaskan bahwa kebencian kepada 

mereka tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang 

tidak beriman kepada Allah dan hari akhir serta 

tenggelam dalam kemunafikan. 
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بطان منافق : انلفاق: هو إظهار اخلري وإَسار الرش، وهو نواعن: اعتقادي وعميل. فاالعتقادي: هو انلفاق األكرب، وحقيقته: إظهار اإلسالم وإ •
و انلفاق األصغر، وضابطه هو: لك معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر، وصاحب هذه املرتبة مع الكفار خمدل معهم يف انلار. وانلفاق العميل: ه

آية املنافق ثالث: إذا حدث »انلفاق مع بقاء اسم اإليمان ىلع اعمله، وهو من كبائر اذلنوب، ومثاهل: ما ذكره انليب صىل اهلل عليه وسلم بقوهل: 
 .«كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان

 :فوائد احلديث
 .ن اإليمانحب األنصار م .1

 .بغض األنصار من شعب انِلفاق .2

 .حب أويلاء اهلل ونرصتهم سبب يف حب اهلل للعبد .3

 .فضل السابقني األولني يف اإلسالم .4

 .جواز ادلاعء ىلع املنافقني واملحاربني هلل ورسوهل واملؤمنني .5

 املراجع:املصادر و

ه.  تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن 1415اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن 
م.  رياض 2002 -ه، 1423عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، 

م. 2007 - ـه1428نلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل، الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين ا
ار الريان، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، د

اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن  ه. صحيح1428بريوت، الطبعة: الرابعة، 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 

ه. فتح رب الربية بتلخيص احلموية، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، دار الوطن للنرش، 1423عريب، بريوت، الطبعة: عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث ال
م.  املنهاج 2009 - ـه1430الرياض. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل، 

ه. نزهة املتقني رشح رياض 1392م بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية، رشح صحيح مسل
 .م1987 - ـه1407الصاحلني، جمموعة من اِلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش، 

   (3438) الرقم املوحد:
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 العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:
  رةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعم

 .متفق عليه راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْسوَد : حجر يف ركن الكعبة الرشيق •

َ
 .احلََجر األ

 .َقبَّلَه : وضع شفتيه عليه •

ْعلَُم : إين ألتيقن، واجلملة مؤكدة ب)إن( والالم •
َ
 .إينِّ أل

 .ترَُضُّ َوال َتنَْفُع : ال تملك أن ترض أحدا، أو تنفعه؛ فتقبييل لك ليس خوفًا من رضرك أو رجاًء نلفعكال  •

 .لَْوال : حرف امتناع لوجود •

أنه جاء إىل احلجر األسود، فقبَّله، وقال: إين 
ألعلم أنك حجر، ال ترض وال تنفع، ولوال أين 

يقبلك ما  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت انليب 
 قبلتك

 

Bahwasannya dia (Umar bin Al-Khaṭṭāb) 
mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya 

seraya berkata, "Sesungguhnya aku tahu 
bahwa engkau hanyalah batu yang tidak 

mendatangkan bahaya dan manfaat. 
Seandainya aku tidak melihat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menciummu, 
aku pun tak akan menciummu". 

 :احلديث .159
أنَّه َجاء إِىل » -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب عن 

نَّك َحَجٌر، ال 
َ
علَم أ

َ
سوَِد، َفَقبَهلَه، وقال: إِينِّ أَل

َ
احلََجر األ

يُت انليبَّ 
َ
ينِّ َرأ

َ
صىلَّ اهلل عليه -ترَُضُّ وال تَنَفُع، ولَواَل أ

 «.ُيَقِبهلُك َما َقبَهلتُك -وسلَّم

** 

159. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- 

bahwasannya dia mendatangi Hajar Aswad lalu 

menciumnya seraya berkata, "Sesungguhnya aku tahu 

bahwa engkau hanyalah batu yang tidak 

mendatangkan bahaya dan manfaat. Seandainya aku 

tidak melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menciummu, aku pun tak akan menciummu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

األمكنة واألزمنة وغريها من األشياء، ال تكون 
مقدسة معظمة تعظيم عبادٍة ذلاتها، وإنَّما يكون هلا 

ريض اهلل -ذلك برشع؛ وهلذا جاء عمر بن اخلطاب 
إىل احلجر األسود وقبله بني احلجيج، اذلين هم  -عنه

حديثو عهد بعبادة األصنام وتعظيمها، وبني أنَّه ما 
قبل هذا احلجر وعظمه من تلقاء نفسه، أو ألن 
احلجر حيصل منه نفع أو مرضة؛ وإنما يه عبادة 

ع  اها من املرشِّ فقد رآه   -صىل اهلل عليه وسلم-تلقَّ
 .بااع، ال رأيا وابتدااعيقبله فقبله؛ تأسيا وات

** 

Tempat, waktu dan hal lainnya tidak dikultuskan dan 

diagungkan seperti mengagungkan ibadah kepada 

Allah itu sendiri, tetapi itu terjadi dengan adanya 

syariat. Karena itulah, Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 

'anhu- mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya di 

antara para haji yang kala itu masih baru saja lepas dari 

(masa) penyembahan berhala dan pengagungannya. 

Ia menjelaskan bahwa dirinya mencium dan 

mengagungkan batu itu bukan kemauan dirinya atau 

karena batu itu mendatangkan manfaat atau bahaya, 

tetapi itu merupakan ibadah yang didapatkannya dari 

pembuat syariat -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia 

pernah melihat beliau menciumnya, maka ia pun 

menciumnya atas dasar meniru dan mengikuti, bukan 

atas dasar pendapat dan bidah. 
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 .رأيت : أبرصت •

 .ما َقبَّلتُك : ما: نافية، واجلملة: جواب لوال •

 :فوائد احلديث
 .مكن بسهولةمرشوعية تقبيل احلجر األسود للطائفني عندما حياذونه، إن أ .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-، تلقيناها عن انليب -تعاىل-تقبيله ليس نلفعه أو رضره، وإنما هو عبادة هلل  .2

ع، العبادات توقيفية؛ فال يرشع منها إال ما رشعه اهلل ورسوهل، ومعىن هذا أن العبادات ال تكون بالرأي واالستحسان، وإنما تتلَق عن املرش .3
 .-ريض اهلل عنه وأرضاه-ة، تؤخذ من الكم املحدث امللهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وهذه قاعدة عظيمة نافع

 .من سنته املتبعة؛ فليس هناك خصوصية إال بديلل -صىل اهلل عليه وسلم-أن فعل انليب  .4

 .املقصودة إذا صحت العبادة ُعمل بها ولو لم تُعلم حكمتها؛ ألنَّ امتثال انلاس وطاعتهم يف القيام بها من احِلكم .5

ا قد يوهم اِلاطل وجب عليه بيان ما يدفع هذا الوهم .6  .من فعل حقًّ

 .تبيني ما يوهم العامة من مشالك العلم؛ حىت ال يعتقدوا غري الصواب .7

 .حبرصه ىلع محاية جناب اتلوحيد -ريض اهلل عنه-فضيلة عمر بن اخلطاب  .8

 املراجع:املصادر و

اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد 
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أنه ذكر رجال من بِن إَسائيل، سأل بعض بِن 
  إَسائيل أن يسلفه ألف دينار

Beliau pernah mengisahkan: bahwa ada 
seorang dari Bani Israil yang meminjam 

uang seribu dinar kepada Bani Israil 
lainnya. Orang yang meminjamkan 

berkata, “Datangkanlah saksi-saksi! Aku 
ingin mempersaksikan peminjaman ini 

kepada mereka.” Peminjam berkata, 
“Cukuplah Allah sebagai saksinya.” Orang 

yang meminjamkan berkata lagi, 
“Datangkanlah seorang penjamin.” 
Peminjam berkata, “Cukuplah Allah 

sebagai penjamin.” Orang yang 
meminjamkan berkata, “Kamu benar.” 

Kemudian dia memberikan uang itu hingga 
tempo waktu tertentu. 

 :احلديث .160
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 : أنَّه ذكر رجاًل من بِّن إَسائيل،-اهلل عليه وسلم
سأل بعَض بِّن إَسائيل أن يُْسِلَفه ألَف دينار، فقال: 
ْشِهُدهم، فقال: كىف باهلل شهيًدا، 

ُ
ائِْتِِّن بالشهداء أ

تِِِّن بالَكِفيل، قال: َكىَف باهلل كفياًل، قال: 
ْ
قال:  فَأ

، فخرج يف  َصَدقَت، َفَدَفَعها إِيله إىل أجل ُمَسىمَّ
َكبًا يَْرَكبُها َيْقَدم اِلحر فَقىَض َحاَجتَه، ُثمَّ اتَلَمَس مر

َخَذ َخَشبَة 
َ
له، فلم جِيد مرَكبًا، فأ َجل اذلي أجَّ

َ
عليه لأِل

لَف ِدينَار وَصِحيَفة ِمنْه إىل 
َ
ْدَخل ِفيَها أ

َ
َفنََقَرها، فَأ

ىَت بَِها ِإىَل اِلحر، فقال: 
َ
َج َموِضَعها، ثمَّ أ صاحبه، ثم زَجَّ

 فالنًا ألف ِدينَار، اللَُّهمَّ إنَّك تعلم أينِّ كنُت تََسلَّفُت 
لَِِّن كفياًل، فقلُت: كىف باهلل كفياًل، فََريِضَ بك، 

َ
فََسأ

لَِِّن شهيًدا، فقلُت: كىف باهلل شهيًدا، فريِض بك، 
َ
وسأ

بعث إيله اذلي هَل فَلَم 
َ
ِجَد َمرَكبا أ

َ
وأينِّ َجَهدُت أْن أ

قِدر، وإينِّ أْستَوِْدُعَكها. فرىم بها يف اِلحر حىتَّ 
َ
أ

فيه، ثم انرَْصف وهو يف ذلك يلتمس مركبا  َوجَلِت
خيرج إىل بدله، فخرج الرجل اذلي اكن أسلفه، ينُظر 
لعلَّ َمرَكبًا قد جاء بماهل، فَِإذا بِاخلََشبَة اليت فيها املال، 
ا نرََشَها وَجد املاَل  َخَذها أِلهله َحَطًبا، فلمَّ

َ
فأ

والصِحيفة، ثمَّ قِدم اذلي اكن أسلفه، فأىت باأللف 
دينار، فقال: واهلل ما زلُت جاهًدا يف طلب مركب 
آلتيك بمالك، فما وجدُت مركبا قبل اذلي أتيُت فيه، 
خرِبك أينِّ لم 

ُ
قال: هل كنَت بعثَت إيلَّ بيشء؟ قال: أ

** 

160. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau pernah 

mengisahkan: bahwa ada seorang dari Bani Israil yang 

meminjam uang seribu dinar kepada Bani Israil lainnya. 

Orang yang meminjamkan berkata, “Datangkanlah 

saksi-saksi! Aku ingin mempersaksikan peminjaman ini 

kepada mereka.” Peminjam berkata, “Cukuplah Allah 

sebagai saksinya.” Orang yang meminjamkan berkata 

lagi, “Datangkanlah seorang penjamin.” Peminjam 

berkata, “Cukuplah Allah sebagai penjamin.” Orang 

yang meminjamkan berkata, “Kamu benar.” Kemudian 

dia memberikan uang itu hingga tempo waktu tertentu. 

Kemudian orang yang meminjam uang itu pergi ke laut 

untuk memenuhi hajatnya. Dia pun mencari perahu 

untuk dianikinya guna mengantarkan uang 

pinjamannya yang sudah jatuh tempo pembayarannya. 

Namun dia tidak menemukannya. Kemudian dia 

mengambil kayu dan melubanginya. Lalu dia 

memasukkan ke dalamnya uang seribu dinar beserta 

secarik tulisan yang ditujukan kepada pemilik uang. 

Kemudian ia melapisinya agar tidak terkena air. Lalu 

dia membawa kayu ke laut. Dia berkata, “Ya Allah, 

sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah 

meminjam uang seribu dinar kepada si fulan. Dia 

meminta penjamin dariku, kemudian kukatakan bahwa 

cukuplah Allah sebagai penjamin, dan dia pun rela. Dia 

memintaku mendatangkan saksi, lalu kukatakan bahwa 

cukuplah Allah sebagai saksi, dan dia pun rela. 

Sesungguhnya aku telah berusaha untuk mendapatkan 

perahu yang akan kugunakan untuk mengantarkan 

uangku kepadanya, namun aku tidak 

mendapatkannya. Kini, kutitipkan uang itu kepada-Mu.” 

Kemudian dia melemparkan kayu itu hingga 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أِجد مركبا قبل اذلي جئُت فيه، قال: فإنَّ اهلل قد أدَّى 
عنك اذلي بعثَت يف اخلشبة، فانرصِف باأللف 

 «.اادلينار راشدً 

tenggelam. Dia pun pergi. Walau demikian, dia tetap 

berusaha mencari perahu yang menuju ke negerinya. 

Orang yang meminjamkan uang pergi untuk menanti, 

barangkali ada perahu datang membawa piutangnya. 

Tiba-tiba dia menemukan kayu yang berisi uang itu. Dia 

membawanya pulang sebagai kayu bakar untuk 

istrinya. Tatkala dia membelahnya, dia menemukan 

uang dan secarik pesan. Sementara itu, si peminjam 

pun datang membawa seribu dinar. Dia berkata, “Demi 

Allah, sebelum aku datang sekarang, aku senantiasa 

berusaha untuk mencari perahu guna mengantarkan 

uangmu kepadamu, namun aku tidak mendapatkan 

satu perahupun sebelum aku tiba dengan menaiki 

perahu yang aku tumpangi ini.” Orang yang 

meminjamkan berkata, “Apakah kamu mengirimkan 

sesuatu kepadaku?” Peminjam berkata, “Aku telah 

sampaikan kepadamu bahwa aku tidak menemukan 

perahu, sebelum aku mendapatkannya sekarang ini?” 

Orang yang meminjamkan berkata, “Sesungguhnya 

Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang kau taruh 

dalam kayu. Maka gunakanlah uangmu yang seribu 

dinar itu dengan baik, maka bawalah kembali seribut 

dinarmu itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن رجاًل من  -صىل اهلل عليه وسلم-ذكر رسول اهلل 
بِّن اَسائيل طلب من رجل آخر من بِّن إَسائيل أن 
يُسلفه ألف دينار، فقال هل الرجل: ائتِّن بشهيد يشهد 
أنك أخذت مِّن ألف دينار. فقال هل الرجل اذلي 

أي: يكفيك « كىف باهلل شهيًدا»يريد السلف: 
ل ويكفيِّن أن يكون اهلل شهيًدا علينا. فقال الرج

« كىف باهلل كفيالً »هل: فائتِّن بضامن يضمنك. فقال: 
أي: يكفيك أن يكون اهلل هو الضامن. فقال هل: 
صدقت. فأعطاه األلف دينار إىل وقت حمدد. فخرج 
اذلي استلف فركب اِلحر باملال يتجر فيه، فلما جاء 
ين حبث عن مركب يركبها  د لسداد ادلَّ املوعد املحدَّ

فه، فلم جيد مركبًا، فأخذ حىت يقدم ىلع اذلي أسل
خشبة فحفرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه 
إىل صاحبه وكتب إيله: من فالن إىل فالن، إين دفعت 
مالك إىل وكيل تولك يب. ثم سوَّى موضع احلفر 
وأصلحه، ثم أىت باخلشبة إىل اِلحر فقال: امهلل إنك 

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

menceritakan bahwa ada seseorang dari Bani Israil 

yang meminjam uang seribu dinar dari kalangan Bani 

Israil lainnya. Orang itu berkata, “Datangkanlah saksi-

saksi yang akan bersaksi bahwa kamu telah meminjam 

dariku uang seribu dinar.” Peminjam berkata, 

“Cukuplah Allah sebagai saksinya.” Yakni cukuplah 

bagimu dan bagiku Allah sebagai saksinya. Orang 

yang meminjamkan berkata, “Datangkanlah seorang 

penjamin yang akan menjaminmu.” Peminjam berkata, 

“Cukuplah Allah sebagai penjamin.” Yakni cukuplah 

bagimu Allah yang menjadi Penjamin. Orang yang 

meminjamkan berkata, “Kamu benar.” Kemudian dia 

memberikan uang itu hingga tempo waktu tertentu. 

Kemudian orang yang meminjam uang itu pergi ke laut 

untuk berdagang. Ketika jatuh waktu tempo untuk 

pembayaran, dia mencari perahu untuk mengantarkan 

uang pinjamannya itu namun dia tidak menemukannya. 

Kemudian dia mengambil kayu dan melubanginya. Lalu 

dia memasukkan ke dalamnya uang seribu dinar 

beserta secarik tulisan yang ditujukan kepada pemilik 

uang: “Dari fulan untuk fulan, bahwa aku telah 

mengembalikan uangmu melalui Wakil yang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْهِل اتَلهوِْحيدِ  اتلصنيف:
َ
نَْواُعُه << َجَزاُء أ

َ
  عقيدة << اتَلهوِْحيُد َوأ

 رواه اِلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:

تعلم أين كنت تسلفت من فالن ألف دينار فسألِّن 
اًل فقلت: كىف باهلل كفياًل، فريض بك، وسألِّن كفي

شهيًدا فقلت: كىف باهلل شهيًدا، فريض بك، وإين 
اجتهدت أن أجد مركبًا أبعث إيله اذلي هل يف ذميت 
فلم أقدر ىلع حتصيلها، وإين أتركها عندك وديعة 
وأمانة. ثم رىم بها يف اِلحر حىت دخلت فيه، ثم 

ركب يلذهب انرصف ولكنه ظل أيًضا يبحث عن م
إىل بدل اذلي أسلفه بألف دينار أخرى؛ ظنا منه أن 
فعله األول غري اكف، أما الرجل صاحب املال فخرج 
يف املوعد ينظر لعل مركًبا قد جاء بماهل اذلي أسلفه 
للرجل، كأن يكون أرسله مع شخص أو جاء به 
بنفسه، فلم جيد مركبًا، فإذا باخلشبة اليت فيها املال 

جيعلها حطبًا لإليقاد، وهو ال يعلم أن  فأخذها ألهله
املال فيها، فلما قطعها باملنشار، وجد املال اذلي هل 
والصحيفة اليت كتبها الرجل إيله بذلك، ثم جاء 
الرجل اذلي استلف فأىت باأللف دينار األخرى، 
فقال لذلي أسلفه: واهلل لقد اجتهدت يف اِلحث عن 

بل اذلي مركب آلتيك بمالك فما وجدت مركبًا ق
أتيت فيه. قال اذلي أسلفه: هل كنت بعثت إيله 
خربك أين لم أجد مركبًا قبل اذلي 

ُ
بيشء؟ فقال: أ

جئُت فيه. قال الرجل اذلي أسلفه: إن اهلل قد أدَّى 
عنك األلف دينار اليت بعثت بها يف اخلشبة. 
فانرصف باأللف ادلينار األخرى اليت أتيت بها 

 .راشًدا

mewakiliku”. Kemudian ia melapisi dan memperbaiki 

kayu tersebut. Lalu dia membawanya ke laut. Dia 

berkata: “Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui 

bahwa aku telah meminjam uang seribu dinar dari si 

fulan. Dia meminta penjamin dariku, kemudian 

kukatakan bahwa cukuplah Allah sebagai penjamin, 

dan dia pun rela. Dia memintaku mendatangkan saksi, 

lalu kukatakan bahwa cukuplah Allah sebagai saksi, 

lalu dia pun rela. Sesungguhnya aku telah berusaha 

untuk mendapatkan perahu yang akan kugunakan 

untuk mengantarkan uangku kepadanya, namun aku 

tidak mendapatkannya. Kini, kutitipkan uang itu 

kepada-Mu.” Kemudian dia melemparkan kayu itu 

hingga tenggelam. Dia pun pergi. Walau demikian, dia 

tetap berusaha mencari perahu yang menuju ke negeri 

orang yang meminjamkan dengan membawa seribu 

dinar lainnya. Dia mengira apa yang telah 

diusahakannya belum cukup. Adapun orang yang 

meminjamkan uang, ia pergi untuk menanti. Barangkali 

ada perahu datang membawa piutangnya, atau ia 

menitipkannya kepada seseorang atau ia datang 

sendiri dengan membawanya. Namun dia tidak 

menemukan perahu satupun. Tiba-tiba dia 

menemukan kayu yang berisi uang itu. Dia 

membawanya pulang untuk kayu bakar bagi 

keluarganya, dan dia tidak mengetahui bahwa di 

dalamnya terdapat uang. Tatkala dia membelahnya 

dengan gergaji, dia menemukan uang dan secarik 

pesan untuknya dari lelaki peminjam itu. Sementara itu, 

si peminjam pun datang membawa seribu dinar 

lainnya. Dia berkata kepada si peminjam, “Demi Allah, 

sebelum aku datang sekarang, aku senantiasa 

berusaha untuk mendapatkan perahu guna 

mengantarkan uang kepadamu, namun aku tidak 

mendapatkan satu perahu pun sebelum aku tiba 

dengan menaiki perahu yang aku tumpangi ini.” Orang 

yang meminjamkan berkata, “Apakah kamu 

mengirimkan sesuatu kepadaku?” Peminjam berkata, 

“Aku telah ceritakan kepadamu bahwa aku tidak 

menemukan perahu, sebelum aku mendapatkannya 

sekarang ini.” Orang yang meminjamkan berkata, 

“Sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu 

yang kau taruh dalam kayu. Maka bawalah kembali 

uang seribu dinar yang kamu bawa itu dan gunakan 

dengan baik!" 
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 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كفيل : ضامن •

 .األجل : وقت حيدد النتهاء اليشء أو حلوهل •

 .اتَلَمس : طلب •

ج موضعها : أصلح موضع انلقرة وسواه •  .زجَّ

 .جهدت : حتملت املشقة •

 .أستودعكها : أتركها عندك وديعة، أي: أمانة •

 .وجلت : دخلت •

 .قطعها باملنشارنرشها :  •

 :فوائد احلديث
 .اجواز أن يقرض الرجُل الرجل الفقري بغري كفيل وال شاهد؛ اكتفاًء بشهادة اهلل عز وجل، واتكااًل عليه، وال يكون ذلك مفرًطا وال مضيعً  .1

ره يف يده، ويسهل هل سداد .2  .دينه من رحبه جواز أن يقرتض الفقري املال الكثري توالكً ىلع أن اهلل سبحانه وتعاىل ُيثَمِّ

 .جواز االستسالف، وشغل اذلمة بما يتخذه الرجل بضاعة يسىع فيها .3

 .همن تولك ىلع اهلل فإنه ينرصه، فاذلي نقر اخلشبة وتولك حفظ اهلل تعاىل ماهل، واذلي أسلفه وقنع باهلل كفيال أوصل اهلل تعاىل ماهل إيل .4

 .هلل جيازي أهل اإلرفاق باملال حبفظه عليهم مع أجر اآلخرة، كما حفظه ىلع املسلفأن اهلل تعاىل متكفل بعون من أراد أداء األمانة، وأن ا .5

 .جواز دخول اآلجال يف القرض .6

 .جواز ركوب اِلحر بأموال انلاس واتلجارة .7

 .الكفيل والشهيد من األسماء احلسىن .8

 .فيه إثبات كرامات األويلاء .9

 املراجع:املصادر و

ه. خمتار الصحاح، لزين 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
/  ـه1420 مسة،اخلا: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -ادلين أبو عبد اهلل احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرصية 

 1323 السابعة،: الطبعة مرص، األمريية، الكربى املطبعة: انلارش املرصي، بكر أىب بن حممد بن ألمحد اِلخاري، صحيح لرشح الساري إرشاد. م1999
يلحىي بن هبرية الشيباين، . اإلفصاح عن معاين الصحاح، بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: انلارش للعيِّن، اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة. ه

ه. معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة 1417املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النرش: 
 .م 2008 - ـه 1429فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

   (8318) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهيةالعقيدة <  اتلصنيف:

 .رواه ابن أيب حاتم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 خيط من احلىمَّ : أي للوقاية من احلىم فال تصيبه بزعمه. •
 .ما رأىوتال : أي قرأ اآلية مستداًل بها ىلع إنكار  •

 :فوائد احلديث
 .إنكار لبس اخليط لرفع اِلالء أو دفعه، وأنه رشك .1

 .وجوب إزالة املنكر ملن يقدر ىلع إزاتله .2

 .صحة االستدالل بما نزل يف الرشك األكرب ىلع الرشك األصغر لشموهل هل .3

 .أن املرشكني يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مرشكون، ألنهم لم خيلصوا يف العبادة .4

 .زالة املنكر بايلد ولو لم يأذن صاحبهإ .5

 .وسعة علمهم -ريض اهلل عنهم-عمق فهم الصحابة  .6

، فقطعه  أنه رأى رجال يف يده خيط من احلَّمَّ
ِ إاِلَّ َوُهْم  ْكََثُُهْم بِاَّللَّ

َ
وتال قوَل: َوَما يُْؤِمُن أ

 ُمرْشُِكونَ 
 

Bahwasannya dia (Hużaifah) melihat 
seorang lelaki yang di tangannya ada 

benang untuk (melindungi) dari demam, 
lalu dia memotongnya dan membaca 

firman-Nya, "Dan kebanyakan mereka 
tidak beriman kepada Allah, melainkan 
dalam keadaan mempersekutukan-Nya. 

 :احلديث .161
أنه موقوفاً:  -ريض اهلل عنه-عن حذيفة بن ايلمان 

، فقطعه وتال قوهل:  رأى رجال يف يده خيط من احلىُمَّ
ُكوَن(. ِ ِإالَّ وَُهْم ُمرْشِ ْكرَثُُهْم بِاّللَّ

َ
 )َوَما يُْؤِمُن أ

** 

161. Hadis: 

Dari Hużaifah bin al-Yamān -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

mauqūf, "Bahwasannya dia melihat seorang lelaki yang 

di tangannya ada benang untuk (melindungi) dari 

demam, lalu dia memotongnya dan membaca firman-

Nya, "Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada 

Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan-

Nya". 

 لم أجد لألِلاين حكما هل  :درجة احلديث
** 

 Derajat hadis: 

مريضا فوجد يف يده  -ريض اهلل عنه-زار حذيفة 
خيطا، فلما سأهل عن غرضه من هذا اخليط، وأخربه 
أنه دلفع احلىم قطعه حذيفة، واعتربه رشاك مستدال 
ِ إِالَّ  ْكرَثُُهْم بِاّللَّ

َ
ىلع ذلك بقول اهلل تعاىل: }َوَما يُْؤِمُن أ

ُكوَن{ . ومعىن اآلية: أ ن كثريا من انلاس وَُهْم ُمرْشِ
 يكون مؤمنا باهلل ولكن خيلط إيمانه بالرشك.

** 

Hużaifah -raḍiyallāhu 'anhu- menjenguk orang sakit 

lalu mendapatkan benang di tangan orang itu. Saat dia 

bertanya kepada orang itu mengenai tujuan memakai 

benang itu, dia memberitahu bahwa benang itu untuk 

mencegah penyakit demam. Lantas Hużaifah 

memotongnya dan menganggapnya kesyirikan 

berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-: "Dan kebanyakan 

mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam 

keadaan mempersekutukan-Nya." Arti ayat ini bahwa 

banyak manusia yang beriman kepada Allah, hanya 

saja dia mencampur-adukkan imannya dengan 

kesyirikan. 
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 .أن الرشك يوجد يف هذه األمة، فالواجب اخلوف واحلذر .7

 .أن قلب الشخص قد جيتمع فيه اإليمان والرشك .8

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ملحمد 1435أهل األثر, الطبعة اخلامسة, كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب، ت: د. دغش العجيم، مكتبة 
ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد للشيخ 1424بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

 .ه 1419, 2 حاتم, ت: أسعد الطيب, مكتبة اِلاز, طه. تفسري ابن أيب1422صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل 
   (6363) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو بشري األنصاري  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أرسل رسوال : هو زيد بن حارثة •

 .وتر : مفرد أوتار، وهو ما يشد به القوس اكنت العرب تعلقه تتيق به العني •

 .قالدة : ما يعلق يف رقبة اِلعري وغريه •

 :فوائد احلديث
 .حمرم، ويعترب من تعليق اتلمائم -اآلفاتدلفع -أن تعليق األوتار  .1

 .تبليغ انلاس ما يصون عقيدتهم .2

 .وجوب إنكار املنكر حبسب االستطاعة .3

 .قبول خرب الواحد .4

 .إبطال اعتقاد انلفع يف القالئد من أي نوع اكنت .5

 .نائب اإلمام يقوم مقامه فيما أسند إيله .6

 .وينظر يف أحواهلمينبيغ لكبري القوم أن يكون مراعيا ألحواهلم، فيتفقدهم  .7

 .جيب ىلع كبري القوم راعيتهم بما تقتضيه الرشيعة، فإذا فعلوا حمرما منعهم منه، وإن تهاونوا يف واجب حثهم عليه .8

 -صىل اهلل عليه وسلم-أنه اكن مع رسول اهلل 
يف بعض أسفاره، فأرسل رسوال أن ال يبقني يف 

 إال قطعت. -أو قالدة-قالدة من وتر رقبة بعري 
 

Bahwasanya dia bersama Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam suatu 
perjalanannya. Lantas beliau mengirim 
seorang utusan agar tidak membiarkan 

kalung dari tali busur panah atau kalung 
apapun di leher unta, melainkan harus 

diputuskan. 

 :احلديث .162
"أنه اكن مع  -ريض اهلل عنه-عن أيب بشري األنصاري 

يف بعض أسفاره،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
فأرسل رسوال أن ال َيبَْقنَيَّ يف رقبة بَِعرٍي قاِلَدةٌ من َوتٍَر 

 )أو قالدة( إال قطعت".

** 

162. Hadis: 

Dari Abu Basyīr al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū': "Bahwasanya dia bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam suatu 

perjalanannya. Lantas beliau mengirim seorang utusan 

agar tidak membiarkan kalung dari tali busur panah 

atau kalung apapun di leher unta, melainkan harus 

diputuskan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -أن انليب  بعث يف بعض  -َصىلَّ اّللَّ
أسفاره من ينادي يف انلاس بإزالة القالئد اليت يف 

اآلفات، ألن رقاب اإلبل اليت يُراد بها دفع العني ودفع 
 .ذلك من الرشك اذلي جتب إزاتله

** 

Sesungguhnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam suatu perjalanannya mengutus 

seseorang untuk mengumumkan kepada manusia agar 

menghilangkan kalung-kalung yang ada di leher unta 

yang ditujukan untuk mencegah 'ain dan menolak 

penyakit. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut 

termasuk kesyirikan yang wajib dilenyapkan. 
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 املراجع:املصادر و

ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار 1424القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم 
لطبعة: اخلامسة، م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، ا2001 -ه1422العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 

ه. صحيح 1422م. صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 2003ه/1424
 .بريوت –مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (6761) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < الرشك العقيدة < األسماء واألحاكم اتلصنيف:

أوئلِك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد 
الصالح بنوا لَع قَبه مسجدا، وصوروا فيه تلك 

 الصور، أوئلِك رشار اخللق عند اهلل
 

Ummu Salamah menyebutkan kepada 
Rasulullah (tentang) gereja yang beliau 

lihat di negeri Ḥabasyah dan gambar 
(patung) yang ada di dalamnya. Maka (Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-) berkata, 
“Mereka (orang-orang Nasrani) apabila ada 

orang saleh yang meninggal di antara 
mereka, (maka) mereka membangun di 
atas kuburnya tempat untuk beribadah 
(gereja) dan mereka membuat di dalam 

tempat ibadah tadi gambar (patung-
patung) tersebut. Mereka adalah sejelek-

jelek makhluk di sisi Allah". 

 :احلديث .163
: "أن أم سلمة ذكرت -عنهاريض اهلل -عن اعئشة 
كنيسة رأتها  -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل 

بأرض احلبشة وما فيها من الصور، فقال: أوئلك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا ىلع 
قربه مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أوئلك رشار 

 اخللق عند اهلل".

** 

163. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, bahwa Ummu Salamah 

menyebutkan kepada Rasulullah (tentang) gereja yang 

beliau lihat di negeri Ḥabasyah dan gambar (patung) 

yang ada di dalamnya. Maka (Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-) berkata, “Mereka (orang-orang Nasrani) 

apabila ada orang saleh yang meninggal di antara 

mereka, (maka) mereka membangun di atas kuburnya 

tempat untuk beribadah (gereja) dan mereka membuat 

di dalam tempat ibadah tadi gambar (patung-patung) 

tersebut. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi 

Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه -أن أمه سلمة وصفت عند انليب  َصىلَّ اّللَّ
وهو يف مرض املوت ما شاهدته يف معبد  -وََسلَّمَ 

ُ َعلَيِْه -انلصارى من صور اآلدميهني، فبني  َصىلَّ اّللَّ
من أجله اَتذوا هذه الصور؛  السبب اذلي -وََسلَّمَ 

وهو الغلو يف تعظيم الصاحلني؛ مما أدى بهم إىل بناء 
املساجد ىلع قبورهم ونصب صورهم فيها، ثم بنيه 
حكم من فعل ذلك بأنهم رشار انلاس؛ ألنهم مجعوا 
بني حمذورين يف هذا الصنيع هما: فتنة القبور 

ىل باَتاذها مساجد، وفتنة تعظيم اتلماثيل مما يؤدي إ
 .الرشك

** 

Bahwa Ummu Salamah menceritakan di sisi Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- –saat beliau sakit yang 

menyebabkan beliau wafat- apa yang ia saksikan di 

tempat peribadatan kaum Nasrani terkait gambar-

gambar (patung-patung) manusia. Lalu Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjelaskan sebab mereka membuat 

patung-patung ini, yaitu karena mereka guluw 

(melampaui batas) dalam mengagungkan orang-orang 

saleh, hingga menyebabkan mereka membangun 

tempat-tempat peribadatan di atas kuburan mereka 

dan meletakkan patung-patung mereka. Kemudian 

beliau menjelaskan hukum orang yang melakukan hal 

itu bahwa mereka adalah sejelek-jelek manusia, 

karena mereka menggabungkan antara dua larangan 

di dalam perbuatan ini, yaitu, fitnah kuburan dengan 

menjadikannya tempat peribadatan, dan fitnah 

mengagungkan patung-patung menghantarkan 

kepada kesyirikan. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كنيسة : بفتح الاكف وكرس انلون: معبد انلصارى •

 .تلك الصور : أي: اليت ذكرْت أم سلمة •

 .مسجدا : أي: موضعا للعبادة ولو لم يسم مسجدا •

 .رشار اخللق : أكرثهم رشا •

 :فوائد احلديث
 .اتلحدث عما يفعله الكفار؛ يلحذره املسلمون .1

 .قبول خرب املرأة العدل .2

 .حتريم بناء املساجد ىلع القبور .3

 .املنع من عبادة اهلل عند قبور الصاحلني؛ ألنه وسيلة إىل الرشك، وهو من فعل انلصارى .4

 .حتريم وضع الصور فوق القبور .5

 .لصور يف مواضع العبادة من اعدات انلصارىأن اَتاذ ا .6

 .اتلحذير من اتلصوير ونصب الصور؛ ألن ذلك وسيلٌة إىل الرشك .7

 .أن من بىن مسجدا عند قرب رجل صالح فهو من رشار اخللق وإن حسنت نيته .8

 املراجع:املصادر و

اجلديد يف  -2م. 2001 - ـه1422العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار  -1
 -3م. 2003 -ه،  1424رشح كتاب اتلوحيد، حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي، حتقيق: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

ري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زه
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث  -4ه. 1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3394) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ْعَماِل َسْبًعا، َهْل تَنَْتِظُروَن إال َفْقًرا 
َ
بَاِدروا باأل

ُمنسًيا، أو ِغىًن ُمْطِغًيا، أو َمَرًضا ُمْفِسًدا، أو َهَرًما 
َجاَل   فَرَشُّ اَغئٍِب ُمَفنيًدا، أو َمْوتًا ُُمِْهًزا، أو ادَلّ

َمر
َ
ْدََه وَأ

َ
 يُنَْتَظُر، أو الساعَة فالساعُة أ

 

Bersegeralah kalian melakukan amalan-
amalan sebelum datangnya tujuh perkara. 

"Apakah kalian mesti menunggu 
kemiskinan yang dapat melupakan, 
kekayaan yang dapat menimbulkan 

kesombongan, sakit yang dapat merusak, 
usia tua yang melemahkan, kematian yang 

menyergap tiba-tiba, atau menunggu 
datangnya dajjal, padahal ia adalah 
seburuk-buruk makhluk absen yang 

ditunggu, atau menunggu datangnya hari 
kiamat, padahal hari kiamat itu adalah 

sesuatu yang lebih dahsyat lagi dan lebih 
menakutkan! 

 :احلديث .164
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْعَماِل َسبًْعا، َهْل »قال:  -اهلل عليه وسلم
َ
بَاِدُروا باأل

تَنْتَِظُروَن إال َفْقًرا ُمنسيًا، أو ِغىًن ُمْطِغيًا، أو َمَرًضا 
َجاَل ُمْفِسًدا، أو َهَرًما  ُمَفنًِّدا، أو َمْوتًا جُمِْهًزا، أو ادَله

َمرُّ 
َ
ْدىَه َوأ

َ
 «.فَرَشُّ اَغئٍِب يُنْتََظُر، أو الساعَة فالساعُة أ

** 

164. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu secara marfu', 

"Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan 

sebelum datangnya tujuh perkara. "Apakah kalian 

mesti menunggu kemiskinan yang dapat melupakan, 

kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan, 

sakit yang dapat merusak, usia tua yang melemahkan, 

kematian yang menyergap tiba-tiba, atau menunggu 

datangnya dajjal, padahal ia adalah seburuk-buruk 

makhluk absen yang ditunggu, atau menunggu 

datangnya hari kiamat, padahal hari kiamat itu adalah 

sesuatu yang lebih dahsyat lagi dan lebih menakutkan"! 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

األعمال الصاحلة قبل ميجء سبعة أشياء سابقوا بفعل 
لكها حميطة باإلنسان؛ خيىش أن تصيبه، فقًرا ينيس 
اإلنسان مصالح كثرية؛ ألنه يشتغل بطلب الرزق عن 
أشياء كثرية تهمه، أو ِغىًن ُملهًيا لصاحبه عن القيام 
حبق العبودية، أو مرًضا مفسًدا للعقل أو للبدن مانًعا 

ا موقًعا يف الالكم املنحرف عن من أداء العبادة، أو ِكرَبً 
الصحة، أو موتًا َسيًعا، أو ادلجال اذلي يبعثه اهلل يف 
آخر الزمان فهو رش اغئب يُنتظر ملا فيه من شدة 
الفتنة اليت ال ينجو منها إال من عصمه اهلل، أو قيام 
الساعة وهو أعظم بلية وأشد مرارة من عذاب ادلنيا 

كما تقدم، وإنما ثبت وأهواهلا. وهذا احلديث ضعيف 
األمر باملسارعة واملسابقة ىلع وجه العموم يف 

: )َسابُِقوا إىَِل َمْغِفَرٍة -تعاىل-نصوص أخرى، كقوهل 

** 

Bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh 

sebelum datang tujuh hal yang mengungkung manusia; 

khawatir terkena kefakiran yang membuat manusia 

melupakan banyak kemaslahatan, karena ia sibuk 

mencari rezeki dan melupakan banyak hal yang 

penting baginya atau kekayaan yang membuat 

pemiliknya lalai untuk melaksanakan hak 

penghambaan atau penyakit yang merusak akal atau 

jasad dan jadi penghalang untuk melaksanakan ibadah 

atau usia tua yang menyebabkan terperosok ke dalam 

perkataan yang ngelantur dari kebenaran atau 

kematian yang cepat atau dajjal yang dibangkitkan oleh 

Allah di akhir zaman. Ia adalah seburuk-buruk makhluk 

gaib yang ditunggu karena dahsyatnya fitnah yang 

membuat tidak seorang pun selamat darinya kecuali 

orang yang dijaga oleh Allah, atau terjadinya kiamat 

yang merupakan bencana paling besar dan paling 

dahsyat lebih dari azab dunia dan kengerian-
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بادروا باألعمال : سابقوا وسارعوا •

 .سبعا : سبعة أشياء لكها حميطة باإلنسان؛ خيىش أن تصيبه •

 .فقرا : قلة ذات ايلد، حبيث ال يكون مع اإلنسان مال •

 .الفقر يُنيس اإلنسان مصالح كثرية؛ ألنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثرية تهمهُمنسيا :  •

 ِغىن : الغىن عكس الفقر •

 .َهَرما : الَهَرم: الِكرَب  •

 .ُمفندا : ُموقعا يف الَفنَد: وهو الالكم املنحرف عن الصحة •

 .جُمهزا : مميتا برسعة، كموت الفجأة •

 وأدىه : أعظم بلية •

 .ذاب ادلنياأمر : أشد مرارة من ع •

 :فوائد احلديث
 .ىلع اإلنسان أن يبادر باألعمال الصاحلات قبل حصول املوانع منها .1

 .من أهم الشواغل لإلنسان عن اخلري الفقر الشديد والِغىن واملرض والِكرَب  .2

 .اإلخبار عن ادلجال وهو من عالمات الساعة .3

 .عذاب ادلنيا أخف من عذاب اآلخرة .4

 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة:  -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. ديلل  -
بهجة انلاظرين رشح  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -م. 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

 - ـه1395سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية،  -اض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. ري
دية، الطبعة: اململكة العربية السعو -سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، لألِلاين، نرش: دار املعارف، الرياض  -م. 1975

 .م1992 ـه/ 1412األوىل، 
   (4288) الرقم املوحد:

رِْض( 
َ
َماِء َواأْل ِمْن َربُِّكْم وََجنٍَّة َعرُْضَها َكَعْرِض السَّ

ا وقوهل: )وََسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم وََجنٍَّة َعرُْضهَ 
رُْض(

َ
َماَواُت َواأْل  .السَّ

kengeriannya. Dalilul Falihin, (2/57, 58) dan Syarah 

Riyadhishshalihin, (2/40, 45). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

بَيَْنَما لَكٌْب يُِطيُف بَِرْكَيٍة قد اَكَد َيْقُتلُُه الَعَطُش 
تُْه بَِِغٌّ مِْن َبَغايَا بَِِن 

َ
ائِيَل، فََْنََعْت ُموَقَها إذ َرأ إَِْسَ

 فَاْسَتَقْت َل بِه فََسَقْتُه َفُغِفَر هلا بِهِ 
 

“Ketika seekor anjing berkeliling di sumur 
yang belum mati, ia hampir mati karena 

kehausan, tiba-tiba ia dilihat oleh seorang 
pelacur Bani Israil, lalu ia melepas 
sepatunya, kemudian dengannya 

mengambilkan air untuknya, lalu ia pun 
memberinya minum, maka ia pun 

diampuni karenanya”. 

 :احلديث .165
بينما رجٌل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يميش بطريٍق اشَتدَّ عليه الَعَطُش، فوََجَد برِْئًا فزنل 
رَشَِب، ثم َخَرَج فإذا 

َى ِمَن فيها فَ لَكٌْب يَلَْهُث يأكل الرثَّ
الَعَطِش، فقال الرجُل: لقد بَلََغ هذا اللَكَْب ِمَن 
 
َ
، َفَمأَل َل اِِلرْئَ ، فزَنَ الَعَطِش ِمثَْل اذِلي اكن قَْد بَلََغ ِمِّنِّ

ْمَسَكُه بِِفيِه َحىتَّ َريِقَ، فََسََق اللَكَْب، 
َ
ُه ماًء ثم أ ُخفَّ

قالوا: يا رسول اهلل، إنَّ نَلَا يف « فَشَكَر اهلُل هل، َفَغَفَر هلُ 
ْجًرا؟ فقال: 

َ
ْجرٌ »اَِلَهائِِم أ

َ
ويف «.  يف لُكِّ َكِبٍد َرْطبٍَة أ

ْدَخلَُه اجلَنَّةَ »رواية: 
َ
ويف «.  فَشَكَر اهلُل هل، فَغَفَر هل، فَأ

بَيْنََما لَكٌْب يُِطيُف بَِرْكيٍَة قد اَكدَ َيْقتُلُُه الَعَطُش »رواية: 
تْ 
َ
اِئيَل، فَزَنََعْت ُموَقَها إذ َرأ ُه بيَِغٌّ ِمْن َبَغايَا بَِِّن إَِْسَ

 «.فَاْستََقْت هل بِه َفَسَقتُْه َفُغِفَر هلا بِهِ 

** 

165. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, “Suatu ketika, 

seorang pria berjalan di jalanan, ia merasakan haus 

yang hebat. Lalu ia menemukan sebuah sumur, 

kemudian ia turun ke dalamnya dan minum. Lalu ia 

keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan 

lidahnya menjilat tanah karena kehausan. Pria itu 

berkata: ‘Anjing ini telah merasakan haus seperti yang 

kurasakan.’ Maka ia pun turun ke sumur, lalu 

memenuhi terompahnya dengan air, lalu menahannya 

dengan mulutnya hingga ia naik lalu memberi minum 

anjing itu. Maka Allah pun mensyukurinya (atas hal itu), 

lalu mengampuni dosanya.’ (Para sahabat) bertanya: 

‘Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala 

dalam hewan-hewan itu?’ Beliau menjawab: ‘Dalam 

setiap lambung yang basah itu ada pahala.’” Dalam 

riwayat lain: “…Maka Allah pun mensyukurinya (atas 

hal itu), lalu mengampuni dosanya, hingga 

memasukkannya ke dalam surga.” Dalam riwayat lain: 

“Ketika seekor anjing berkeliling di sumur yang belum 

mati, ia hampir mati karena kehausan, tiba-tiba ia 

dilihat oleh seorang pelacur Bani Israil, lalu ia melepas 

sepatunya, kemudian dengannya mengambilkan air 

untuknya, lalu ia pun memberinya minum, maka ia pun 

diampuni karenanya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بينا رجل يميش يف الطريق مسافًرا، أصابه العطش، 
فزنل برًئا فرشب منها، وانتىه عطشه، فلما خرج 
وجد لكبا يأكل الطني املبتل الرطب بسبب العطش، 

أن يمص ما فيه من املاء، من شدة عطشه،  من أجل
فقال الرجل: واهلل لقد أصاب اللكب من العطش ما 
أصابِّن، ثم نزل اِلرئ ومأل خفه ماء وأمسكه بفيه، 
وجعل يصعد بيديه، حىت صعد من اِلرئ، فسَق 
اللكب، فلما سَق اللكب شكر اهلل هل ذلك العمل 

** 

Ketika seorang pria berjalan di jalanan sebagai 

seorang musafir, ia mengalami rasa haus. Ia pun turun 

ke dalam sumur, lalu minum darinya. Rasa hausnya 

pun hilang. Ketika ia keluar, ternyata ada seekor anjing 

sedang menjilat-jilat tanah yang basah dan lembab 

karena kehausan, demi untuk mengisap air yang ada 

di dalamnya, karena begitu hausnya. Pria itupun 

berkata: “Demi Allah, anjing ini telah merasakan haus 

yang juga telah kualami.” Ia pun kembali turun ke 

sumur, memenuhi terompahnya dengan air, lalu 

menahannya dengan mulutnya, lalu naik dengan kedua 

tangannya hingga tiba di bibir sumur. Ia pun memberi 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
 إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنهادلعوة واحلسبة < ادلعوة 

  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < حقوق احليوان يف اإلسالم

 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: رواها اِلخاري. الرواية اثلاثلة: متفق عليها راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رجل : من األمم السابقة •

 .برًِئا : ُحْفَرة عميقة يْستَْخرج ِمنَْها الَماء •

 .لكب يلهث : خيَرَج لسانَه من احلَره أو العطش •

 .الرثى : الرتاب انلدي •

 .ُخفه : اخلُف: َما يُلبس يِف الرِّْجِل من جدل َرِقيق •

 .بِفيِه : بفمه •

 .ريِق : صعد •

 .فشكر اهلل هل : قَِبَل عمله ذلك وأثىن عليه •

 .َكِبٍد رطبة : حية برطوبة احلياة فيها •

 .يُطيف : يدور حول •

 .ركية : يه اِلرئ •

 .بيَِغ : زانية •

 .ُموقها : خفها •

 :فوائد احلديث
 .عليها باثلواب العظيمفضل اإلحسان إىل لك خملوق ذي حياة واحلث عليه، وأن ذلك من أعمال اخلري اليت يكافئ اهلل  .1

 .فضل سيق املاء .2

ا َحَده  صىل اهلل -َث وغفر هل، وأدخله اجلنة بسببه. ولََمه
-الصحابَة بهذا احلديث، سألوا انليب  -عليه وسلم

قالوا: يا رسول اهلل، إن نلا يف  -عليه الصالة والسالم
اِلهائم أجًرا؟ يعِّن: تكون سببًا نلا يف األجر إذا 
سقيناها، قال: )يف لك ذات كبٍد رطبٍة أجر(؛ أي: يف 

ال املاء إروائها، فالكبد الرطبة حتتاج إىل املاء؛ ألنه لو
يلبست وهلك احليوان. ويف رواية: أن امرأة زانية من 
بِّن إَسائيل رأت لكبا يدور حول برئ عطشان، لكن 
ال يمكن أن يصل إىل املاء؛ فزنعت خفها فمألته ماء 

 .وسقت اللكب فغفر اهلل هلا بسبب ذلك العمل

minum anjing itu. Maka ketika ia memberi minum anjing 

tersebut, Allah pun mensyukuri perbuatannya itu, lalu 

mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga 

karenanya. Ketika Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

menyampaikan hadits ini kepada para sahabat, mereka 

bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: 

“Wahai Rasulullah, apakah kami juga mendapatkan 

pahala dalam hewan-hewan ini?” Maksudnya: 

(apakah) itu menjadi sebab kami mendapatkan pahala. 

Beliau menjawab: “Dalam setiap lambung yang basah 

itu ada pahala.” Maksudnya: (ada pahala) saat 

memberinya minum, karena lambung yang basah itu 

membutuhkan air, karena tanpa air, maka makhluk 

hidup akan mati. Dalam riwayat lain disebutkan: bahwa 

seorang wanita pezina dari Bani Israil melihat seekor 

anjing yang mengelilingi sebuah sumur karena 

kehausan, namun ia tidak dapat sampai kepada airnya. 

Maka wanita itupun melepaskan terompahnya, lalu 

memenuhinya dengan air, kemudian memberi minum 

anjing itu. Maka Allah pun mengampuni dosanya 

karena amalan tersebut. 
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 .حىت شملت احليوان -تعاىل-عموم رمحة اهلل  .3

 .فقد يغفر اذلنوب الكبرية بعمل اخلري اليسري -سبحانه وتعاىل-سعة فضل اهلل  .4

 .ال ينبيغ احتقار َشء من أعمال الرب؛ ألنها قد تكون سبب غفران اذلنوب .5

 املراجع:املصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
 الوطن دار: نرش عثيمني، البن الصاحلني، رياض رشح. م1987 ه1407 عرش، الرابعة: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة

م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 2009ه 1430، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، الصاحلني رياض كنوز. ه1426: الطبعة الرياض، للنرش،
 دار: نرش اِلخاري، صحيح. اثلانية :الطبعة ِلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  1415- 1للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، 1422ة بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، السلطاني عن مصورة) انلجاة طوق
 .بريوت –نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (10100) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < شعب اإليمان اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بَاِدُروا بِاألعَمال : ابتدروا وسارعوا إيلها قبل ظهور العوائق •

احلديث: ذنوب ومصائب شديدة مظلمة حتول بني فِتَنًا : الفنت، مجع فتنة، وهلا معان منها: االختبار واالمتحان والعذاب، واملقصود بها يف هذا  •
 املرء وعمل اخلري

 .وُيميِس اَكفِرا : حيتمل الكفران بانلعم، ملا يهجم عليه من املعايص املبعدة عن ساحة الشكر، كما حيتمل الكفران احلقييق •

 .يَِبيُع ِدينَُه : يرتك دينه •

 .حتريمه من ادلين بالرضورةبَِعَرٍض : بمتاع وحطام من ادلنيا، كأن يستحل ما ُعِلم  •

 .قَِطع اللَّيل الُمظِلم : طائفة من الليل اِلهيم، فلكما ذهب ساعة منه مظلمة عقبتها أختها •

بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح 
الرجل مؤمنا ويميس اكفرا، ويميس مؤمنا 
 ويصبح اكفرا، يبيع دينه بعرض من ادلنيا

 

Bersegeralah melakukan amal-amal (saleh) 
sebelum datangnya fitnah-fitnah yang 

seperti potongan-potongan malam yang 
gelap, di mana pada pagi hari seseorang 
beriman namun di sore hari ia menjadi 

kafir, dan pada sore hari ia beriman namun 
di pagi hari ia kafir, ia menjual agamanya 

dengan sekeping dunia. 

 :احلديث .166
صىل اهلل -عن انليب  -اهلل عنه ريض-عن أيب هريرة 

بَاِدُروا باألعمال فِتَنًا َكِقَطِع الليل »: -عليه وسلم
الُمْظِلِم، يُْصِبُح الرجُل مؤمنا وُيْميِس اكفرا، وُيْميِس 

 «.مؤمنا وُيْصِبُح اكفرا، يبيُع دينه بَِعَرٍض من ادلنيا

** 

166. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Bersegeralah melakukan 

amal-amal (saleh) sebelum datangnya fitnah-fitnah 

yang seperti potongan-potongan malam yang gelap, di 

mana pada pagi hari seseorang beriman namun di sore 

hari ia menjadi kafir, dan pada sore hari ia beriman 

namun di pagi hari ia kafir, ia menjual agamanya 

dengan sekeping dunia". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ابتدروا وسارعوا إىل األعمال الصاحلة قبل ظهور 
مدهلمة العوائق، فإنه ستوجد فنت كقطع الليل املظلم، 

مظلمة، ال يرى فيها انلور، وال يدري اإلنسان أين 
احلق، يصبح اإلنسان مؤمنًا ويميس اكفًرا، والعياذ 
باهلل، ويميس مؤمنًا ويصبح اكفًرا، يبيع دينه بمتاع 
ادلنيا، سواء أكان ماال، أو جاها، أو رئاسًة، أو نساًء، 

 .أو غري ذلك

** 

Bersegeralah dan cepat-cepatlah melakukan amal-

amal saleh sebelum munculnya berbagai rintangan. 

Sesungguhnya akan ada fitnah-fitnah seperti 

potongan-potongan malam yang gelap, pekat lagi 

gulita, tak ada cahaya di sana, sehingga manusia tidak 

mengetahui di mana kebenaran berada. Akibatnya 

seseorang di pagi hari masih beriman namun di sore 

hari ia telah jadi kafir -kita berlindung pada Allah 

darinya-, atau di sore hari ia beriman dan di pagi hari 

telah menjadi kafir karena menjual agamanya dengan 

kesenangan dunia baik berupa harta, kehormatan, 

kedudukan, wanita atau lainnya. 
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 .ُمؤِمنا : اإليمان قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان واجلوارح، ويزيد بالطاعة وينقص باملعصية، ويتفاضل أهله فيه •

 :فوائد احلديث
 .اتلمسك بادلين، واملبادرة إىل العمل الصالح قبل أن حتول املوانع دونهوجوب  .1

 .اإلشارة إىل تتابع الفنت املضلة آخر الزمان، وأنه لكما ذهبت فتنة أعقبتها فتنة أخرى .2

ل واتلقلُّب .3  .إذا ابتىغ العبد بآيات اهلل ثمنا قليال رق دينه وَضُعف يقينه، فأكرث اتلنقُّ

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة 1422، وزارة الشؤون اإلسالمية، 2أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة انلاجية املنصورة، حلافظ بن أمحد احلكيم، حتقيق: حازم القايض، ط
سني الفحل، دار ، حتقيق: ماهر يا1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط

ه. نزهة املتقني رشح رياض 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428ابن كثري، دمشق، بريوت، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14الصاحلني، ملجموعة من اِلاحثني، ط

   (3138) الرقم املوحد:
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عرشة  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل 
رْهٍط عْيًنا ََسِيًة، وأّمر عليها اعصم بن ثابت 

 -ريض اهلل عنه-األنصاري 
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 
mengutus sepuluh orang pasukan mata-
mata dan mengangkat 'Āṣim bin Ṡābit Al-

Anṣārī -raḍiyallāhu 'anhu- sebagai 
pemimpin mereka. 

 :احلديث .167
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: َبَعث رسول اهلل 
ر  صىل اهلل عليه وسلم عرشة رْهط عيْنا َسية، وأمه
عليها اعصم بن ثابت األنصاري ريض اهلل عنه 

بالَهْدأة؛ بني ُعْسفان ومكة؛ فانطلقوا حىت إذا اكنوا 
ذكروا ِليَحٍ من ُهَذيْل يقال هلم: بنو حليَان، فنََفروا هلم 
وا آثارهم، فلما  بقريب من مائة رجل رام، فاقتصُّ
أحسَّ بهم اعصم وأصحابه، جَلَأوا إىل موضع، فأحاط 
ْعُطوا بأيديكم ولكم 

َ
بهم القوم، فقالوا: انزلوا فأ

منكم أحدا. فقال اعصم  العهد وامليثاق أن ال نقتل
ة اكفر:  نْزل ىلع ِذمَّ

َ
بن ثابت: أيها القوم، أما أنا، فال أ

فرموهم  -صىل اهلل عليه وسلم-امهلل أخرِبْ َعنَّا نبيك 
بانلهبْل فقتلوا اعصما، ونزل إيلهم ثالثة نفر ىلع العهد 
ثِنَة ورجل آخر.  وامليثاق، منهم ُخبَيب، وزيد بن ادلِّ

منهم أطلقوا أوتار ِقِسيِّهم، فربطوهم  فلما اْسَتْمَكنوا
بها. قال الرجل اثلالث: هذا أول الَغْدر واهلل ال 
وه  ْسوة، يريد القتىل، فجرُّ

ُ
أصحبكم إن يل بهؤالء أ

واعجَلوه، فأىب أن يصحبهم، فقتلوه، وانطلقوا خُببيب، 
ثِِنة، حىت باعوهما بمكة بعد وقعة بدر؛  وزيد بن ادلِّ

ن اعمر بن نوفل بن عبد ُمناف فابتاع بنو احلارث ب
ُخبيبا، واكن ُخبيب هو َقتَل احلارث يوم بدر. فلبث 
ُخبيب عندهم أسريا حىت أمْجعوا ىلع قتله، فاستعار 
من بعض بنات احلارث موىس يستَِحدُّ بها فأاعرته، 
فَدَرج بَُِّنٌّ هلا ويه اغفلة حىت أتاه، فوجَدتْه جُمِْلسه 

عت فزعة عرفها ىلع فخذه والُموىس بيده، ففز
ُخبيب. فقال: أَتشني أن أقتله ما كنت ألفعل ذلك! 
قالت: واهلل ما رأيت أسريا خريا من ُخبيب، فواهلل 
لقد وجدته يوما يأكل قِْطفا من عنب يف يده وإنه 
ملوثَق باحلديد وما بمكة من ثمرة، واكنت تقول: إنه 
لَِرْزق َرَزقه اهلل خبيبا. فلما خرجوا به من احلرم 

، قال هلم ُخبيب: دعوين أصيلِّ يل قتلوه يف احِللِّ

** 

167. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

“Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- mengutus 

sepuluh orang pasukan mata-mata dan mengangkat 

'Āṣim bin Ṡābit al-Anṣārī -raḍiyallāhu 'anhu- sebagai 

pemimpin mereka. Mereka pun berangkat hingga 

ketika sampai di Had`ah, sebuah daerah antara 'Usfān 

dan Makkah, ada yang membocorkan keberadaan 

mereka kepada komunitas kabilah Hużail bernama 

Bani Liḥyān. Mereka pun segera mengerahkan sekitar 

100 orang pasukan pemanah, lalu mereka menelusuri 

jejak para sahabat. Ketika 'Āṣim dan para sahabatnya 

mengetahui makar mereka, para sahabat pun segera 

berlindung di sebuah tempat, namun kaum Hużail 

tersebut segera mengepung mereka dan berkata pada 

mereka, “Turun dan menyerahlah kalian, kami jamin 

dan berjanji pada kalian bahwa kami tidak akan 

membunuh seorang pun dari kalian.” Namun 'Āṣim bin 

Ṡābit berkata, “Wahai kaumku, adapun saya, maka 

tidak mengkitui jaminan orang kafir. Ya Allah, 

beritahukanlah berita keberadaan kami kepada Nabi-

Mu.” Lalu mereka pun menghujani para sahabat 

dengan anak panah hingga membunuh 'Āṣim. Maka 

saat itu tiga sahabat (yang masih hidup) langsung 

menyerah dan masuk dalam jaminan mereka, di 

antaranya Khubaib, Ibnu Ad-Diṡinah dan satu orang 

lainnya. Ketika mereka berhasil menangkap ketiganya, 

mereka segera melepas tali busur panah mereka dan 

mengikat ketiga sahabat tadi dengan tali tersebut. 

Maka berkatalah lelaki yang ketiga, “Ini adalah awal 

pengkhianatan kalian, demi Allah, aku tidak akan mau 

mengikuti kalian, sungguh sikap mereka (7 sahabat 

yang syahid) cukup sebagai teladan bagiku 

(maksudnya ia lebih memilih mati).” Mereka pun segera 

menyeretnya dan memaksanya untuk ikut, tetapi dia 

terus beruntak, maka mereka pun membunuhnya. Lalu 

mereka pergi membawa Khubaib dan Ibnu Ad-Diṡinah 

kemudian menjualnya di kota Makkah setelah perang 

Badar. Khubaib dibeli oleh anak keturunan Al-Ḥāriṡ bin 

'Āmir bin Naufal bin Abdu Manāf karena Khubaib 

sendiri adalah orang yang telah membunuh Al-Ḥāriṡ 

bin 'Āmir pada waktu perang Badar. Khubaib menjadi 

tawanan beberap waktu hingga mereka sepakat untuk 

membunuhnya. Lalu suatu ketika Khubaib meminjam 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

382 
 

ركعتني، فرتكوه، فركع ركعتني فقال: واهلل لوال أن 
حتسبوا أن ما يب َجَزع لزدُت: امهلل أْحِصهم عددا، 
واقتلهم بَِدَدا، وال ُتبِْق منهم أحدا. وقال:  فلْسُت 
قتَل مسلما... ىلع أي جنْب اكن هلل 

ُ
بايل حني أ

ُ
أ

... يبارْك ىلع مرصيع  وذلك يف
ْ
 ذات اإلهل وإن يشأ

ع.  واكن ُخبيب هو َسنَّ للك مسلم  أوصال ِشلٍْو ُمَمزَّ
يعِّن: انليب صىل اهلل عليه  -قُِتل ْصربا الصالة. وأخرب 

وسلم أصحابه يوم أصيبوا خربهم، وبعث ناس من 
ثُوا أنه قُتل أن  قُريش إىل اعصم بن ثابت حني ُحدِّ

واكن قتل رجال من عظمائهم، يُؤتوا بيشء منه يُعرف، 
بِْر فَحَمتْه من  فبعث اهلل لعاصم مثل الُظلَّة من ادلَّ

 رُُسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا.

sebuah pisau cukur untuk mencukur bulu kemaluannya 

dari sebagian putri Al-Ḥāriṡ, kemudian perempuan itu 

meminjaminya. Tiba-tiba salah seorang anaknya yang 

masih kecil mendatangi Khubaib tanpa disadarinya, ia 

lalu mendapati anaknya tersebut duduk di pangkuan 

Khubaib yang sedang memegang pisau cukur. Maka ia 

pun tersentak kaget dan ketakutan, yang segera 

disadari oleh Khubaib. Khubaib lalu bertanya, “Apakah 

kamu takut aku akan membunuhnya?. Sungguh aku 

tidak akan melakukan hal itu.” Wanita itu mengisahkan, 

“Demi Allah, aku belum pernah melihat tawanan sebaik 

Khubaib. Demi Allah, aku pernah memergokinya suatu 

hari sedang makan setangkai anggur dengan 

tangannya, padahal dia sedang diborgol besi dan 

ketika itu tidak ada buah-buahan di Makkah.” Wanita ini 

menyatakan, "Buah-buahan itu tidak lain adalah rezeki 

dari Allah untuk Khubaib." Ketika mereka 

membawanya keluar dari lingkaran Tanah Haram 

untuk mengeksekusi pembunuhannya di luar Tanah 

Haram, Khubaib berkata kepada mereka, “Biarkan aku 

salat dua rakaat.” Mereka pun membiarkannya salat 

dua rakaat, kemudian ia berkata, “Kalau bukan 

khawatir kalian mengira bahwa aku merasa takut mati, 

niscaya aku akan memanjangkannya (salat)." Lalu ia 

berdoa, “Ya Allah, binasakanlah mereka semua, 

bunuhlah mereka semua terpisah-pisah dan jangan 

tinggalkan satupun dari mereka.” Kemudian Khubaib 

menggubah dua bait syair; "Aku tak peduli saat aku 

terbunuh sebagai seorang Muslim, Dalam kondisi 

apapun kematianku di jalan Allah. Itu semua demi Żat 

Allah jika Dia menghendaki, Maka Dia memberkahi 

setiap anggota tubuh yang tercabik-cabik." Khubaib 

adalah orang pertama yang mengajarkan salat dua 

rakaat untuk setiap Muslim yang akan dibunuh 

(dieksekusi). Pada hari terjadinya peristiwa tersebut, 

Nabi -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- mengabarkan kepada 

para sahabat tentang berita yang menimpa mereka. 

Beberapa orang kafir Quraisy mengirim pasukan untuk 

mencari jenazah 'Āṣim bin Ṡābit ketika mendengar 

bahwa beliau telah terbunuh agar mereka bisa 

mendatangkan suatu bukti yang bisa dikenali dari 'Āṣim 

(bahwa dialah yang benar-benar terbunuh), karena 

beliau telah membunuh salah seorang pembesar 

mereka pada waktu perang Badar. Lalu Allah mengirim 

sekelompok lebah seperti awan agar dapat melindungi 

jenazah 'Āṣim dari para utusan Quraisy tersebut, 

sehingga mereka sama sekali tidak mampu memotong 

bagian tubuh beliau. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يف قصة اعصم بن ثابت األنصاري وصحبه ريض اهلل 
عنهم كرامة ظاهرة جلماعة من أصحاب انليب صىل 
اهلل عليه وسلم، وقد أرسلهم انليب صىل اهلل عليه 

العدو، يلأتوا جواسيس ىلع  -وهم عرشة-وسلم 
بأخبارهم وأَسارهم, فلما وصلوا قرب مكة شعر بهم 
مجاعة من هذيل، فخرجوا إيلهم يف حنو مائة رجل 
جييدون الريم، فاتبعوا آثارهم حىت أحاطوا بهم، ثم 
طلب هؤالء اهلذيلون منهم أن يزنلوا بأمان، 
وأعطوهم عهًدا أن ال يقتلوهم، فأما اعصم فقال: 

عهد اكفر؛ ألن الاكفر قد خان اهلل واهلل ال أنزل ىلع 
عز وجل، ومن خان اهلل خان عباد اهلل، فرموهم 
بالسهام، فقتلوا اعصًما وقتلوا ستة آخرين، وبيق 
منهم ثالثة، وافقوا ىلع الزنول، فأخذهم اهلذيلون 
وربطوا أيديهم، فقال اثلالث: هذا أول الغدر، ال 

بيب يمكن أن أصحبكم أبًدا، فقتلوه، ثم ذهبوا خب
وصاحبه إىل مكة فباعوهما، فاشرتى خبيباً ريض اهلل 
عنه أناٌس من أهل مكة قد قتل زعيًما هلم يف بدر، 
ورأوا أن هذه فرصة لالنتقام منه، وأبقوه عندهم 
أسرًيا، ويف يوم من األيام اقرتب صيب من أهل اِليت 
إىل خبيب ريض اهلل عنه، فكأنه رق هل ورمحه فأخذ 

خذه واكن قد استعار من أهل الصيب ووضعه ىلع ف
اِليت موىس ليستحد به، وأمه الصيب اغفلة عن ذلك، 
فلما انتبهت خافت أن يقتله لكنه ريض اهلل عنه، ملا 
أحس أنها خافت قال: واهلل ما كنت ألذحبه، واكنت 
هذه املرأة تقول: واهلل ما رأيت أسرياً خرياً من خبيب، 

له، ومكة ما رأيته ذات يوم ويف يده عنقود عنب يأك
فيها ثمر، فعلمت أن ذلك من عند اهلل عز وجل 
كرامة خلبيب ريض اهلل عنه، أكرمه اهلل سبحانه 
وتعاىل، فأنزل عليه عنقودا من العنب يأكلها وهو 

اذلين قُتل -أسري يف مكة، ثم أمجع هؤالء القوم 
أن يقتلوه، لكن الحرتامهم  -وادلهم ىلع يد خبيب

ج احلرم، فلما خرجوا خببيب للحرم قالوا: نقتله خار
خارج احلرم إىل احلل يلقتلوه، طلب منهم أن يصيل 
ركعتني، فلما انتىه منها قال: لوال أين أخاف أن 

** 

Dalam kisah 'Āṣim bin Ṡābit Al-Anṣārī dan para 

sahabatnya -raḍiyallāhu 'anhum- ini terdapat karamah 

yang luar biasa dan nyata yang dimiliki sebagian 

sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alahi wa sallam-. Nabi -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam- mengutus mereka yang 

berjumlah sepuluh orang untuk memata-matai musuh 

agar bisa membawa berita dan rahasia mereka. Ketika 

mereka sampai di suatu perkampungan dekat Makkah, 

sekelompok orang dari kalangan Bani Hużail 

mengetahui mereka. Maka Bani Hużail segera 

menghimpun seratus ahli panah untuk mencari dan 

mengejar mereka hingga akhirnya bisa mengepung 

mereka. Orang orang Hużail ini kemudian meminta 

mereka segera menyerahkan diri dengan jaminan 

keamanan dan janji tidak akan membunuh mereka. 

Namun 'Āṣim berkata, “Demi Allah, saya tidak akan 

mengikuti jaminan orang kafir, karena orang kafir telah 

berkhianat kepada Allah -'Azzā wa Jallā-, dan orang 

yang berani mengkhianati Allah pasti mengkhianati 

hamba-hamba Allah.” Maka mereka pun menghujani 

para sahabat dengan anak panah hingga membunuh 

'Āṣim bersama enam sahabat lainnya. Dan tersisa tiga 

sahabat yang terpaksa menerima tawaran menyerah 

dari Bani Hużail. Orang-orang Hużail menangkap 

ketiganya dan mengikat mereka. Maka berkatalah 

lelaki yang ketiga, “Ini adalah awal pengkhianatan 

kalian, demi Allah, aku tidak akan mau mengikuti 

kalian!”. Mereka pun membunuhnya. Lalu mereka 

membawa Khubaib dan sahabatnya kemudian 

menjualnya di kota Makkah. Khubaib -raḍiyallāhu 

'anhu- dibeli oleh beberapa orang penduduk Makkah 

yang pemuka mereka dibunuh oleh Khubaib di Badar 

dan mereka menganggap saat itulah kesempatan 

untuk melakukan balas dendam terhadapnya. 

Merekapun menawannya. Suatu hari seorang anak 

bayi di rumah mereka mendekat ke Khubaib -

raḍiyallāhu 'anhu-, seakan-akan anak tersebut 

mengasihani Khubaib. Lantas Khubaib mengambil 

anak itu dan mendudukkannya di pangkuannya, dan 

tepat saat itu Khubaib sedang memegang pisau cukur 

yang ia pinjam dari penghuni rumah tersebut, 

sedangkan ibu sang anak tersebut tidak sadar dengan 

kejadian tersebut. Tatkala ibunya melihat kejadian itu, 

ia tersentak kaget dan sangat khawatir bila Khubaib 

membunuh anaknya. Ketakutan wanita itu segera 

diketahui oleh Khubaib. Maka Khubaib berkata, “Demi 

Allah, aku tidak akan membunuhnya." Dahulu wanita 

ini sering menceritakan, “Demi Allah, aku belum pernah 
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تقولوا: إنه خاف من القتل أو لكمة حنوها، لزدت، 
ولكنه ريض اهلل عنه صىل ركعتني فقط, ثم داع 
عليهم ريض اهلل عنه بهذه ادلعوات اثلالث: امهلل 

م عدًدا، واقتلهم بددا، وال تبق منهم أحًدا.  أحصه
فأجاب اهلل دعوته، وما دار احلول ىلع واحد منهم، 

لكهم قتلوا وهذا من كرامته.  ثم أنشد هذا الشعر:  
ولست أبايل حني أقتل مسلًما ... ىلع أي جنب اكن 
هلل مرصيع  وذلك يف ذات اإلهل فإن يشأ ... يبارك ىلع 

ا اعصم بن ثابت اذلي قتل أوصال شلو ممزع   وأم
ريض اهلل عنه، فقد سمع به قوم من قريش، واكن قد 
قتل رجاًل من عظمائهم فأرسلوا إيله مجاعة يأتون 
بيشء من أعضائه يُعرف به حىت يطمئنوا أنه قُتل، 
فلما جاء هؤالء القوم يلأخذوا شيئاً من أعضائه، 
أرسل اهلل سبحانه وتعاىل عليه شيئاً مثل السحابة 

ن انلحل, حيميه به اهلل تعاىل من هؤالء القوم، م
فعجزوا أن يقربوه ورجعوا خائبني.  وهذا أيضاً من 
كرامة اهلل سبحانه وتعاىل لعاصم ريض اهلل عنه، أن 
اهلل سبحانه وتعاىل حىم جسده بعد موته من هؤالء 

 .األعداء اذلين يريدون أن يمثلوا به

melihat tawanan sebaik Khubaib. Demi Allah, aku 

pernah memergokinya suatu hari sedang makan 

setangkai anggur dengan tangannya, padahal ketika itu 

di Makkah tidak ada buah-buahan. Saya mengerti itu 

merupakan karamah Khubaib -raḍiyallāhu 'anhu-; di 

mana Allah -'Azzā wa Jallā- memuliakannya dengan 

menurunkan setangkai buah anggur yang dia makan 

saat diborgol.” Kemudian mereka -anak cucu dari 

orang tua yang telah dibunuh Khubaib tersebut- 

sepakat untuk membunuhnya, namun karena mereka 

sangat memuliakan Tanah Haram maka mereka pun 

saling berkata, "Mari kita membunuhnya di luar Tanah 

Haram," Ketika mereka membawanya ke luar Tanah 

Haram untuk dieksekusi, Khubaib pun meminta izin 

kepada mereka untuk salat. Ketika selesai salat, ia 

berkata, "Seandainya aku tidak khawatir kalian akan 

menuduhku sebagai orang yang takut mati, maka aku 

pasti menambah salat." Khubaib -raḍiyallāhu 'anhu- 

hanya salat dua rakaat, kemudian mendoakan 

kebinasaan atas mereka dengan tiga permintaan, “Ya 

Allah, binasakanlah mereka semua, bunuhlah mereka 

semua terpisah-pisah dan jangan tinggalkan satupun 

dari mereka.” Doa yang ia panjatkan ini kemudian 

dikabulkan oleh Allah, sehingga tidaklah tahun itu 

berlalu melainkan seluruh orang yang bersekongkol 

membunuhnya juga terbunuh, tentunya ini merupakan 

salah satu karamahnya. Kemudian Khubaib 

menggubah dua bait syair: "Aku tak peduli saat aku 

terbunuh dalam sebagai seorang Muslim Dalam 

kondisi apapun kematianku di jalan Allah. Itu semua 

demi Żat Allah jika Dia menghendaki, Maka Dia 

memberkahi setiap anggota tubuh yang tercabik-

cabik." Adapun 'Āṣim bin Ṡābit -raḍiyallāhu 'anhu- yang 

terbunuh sedari awal, maka berita kematiannya sampai 

ke telinga kaum Quraisy, di mana ia telah membunuh 

salah seorang pemuka mereka. Ketika mendengar 

kabar ini, mereka mengirim beberapa orang untuk 

mengambil anggota tubuh 'Āṣim bin Ṡābit sebagai bukti 

penguat bagi mereka bahwa ia benar-benar telah 

terbunuh. Ketika mereka hendak mengambil anggota 

tubuh 'Āṣim, maka Allah mengirim sekelompok lebah 

seperti gumpalan awan yang dengannya Allah 

melindungi jenazahnya dari para utusan Quraisy 

tersebut, sehingga mereka sama sekali tidak mampu 

mendekatinya dan terpaksa pulang dengan tangan 

hampa. Hal ini merupakan salah satu karamah yang 

Allah anugrahkan pada 'Āṣim -raḍiyallāhu 'anhu-, yaitu 

Allah melindungi jenazahnya setelah meninggal dari 

musuh-musuh yang ingin memutilasinya. 
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 كرامات األويلاءالعقيدة < اإليمان بالرسل <  اتلصنيف:
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته وَساياه صىل اهلل عليه وسلم

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رهط : الرهط من الرجال ما اكن أقل من العرشة •

 .مقاتل تُبعث إىل العدو 400َسية : جمموعة من اجليش يصل عدد أفرادها إىل  •

 .عسفان : موضع قرب مكة •

 .اهلدأة : ماكن بني عسفان ومكة •

 .نفروا هلم : خرجوا لقتاهلم •

 .فاقتصوا : تبعوا آثارهم •

 .العالمة يف األرض من أثر امليشآثارهم : مجع أثر، وهو  •

 .فأعطوا بأيديكم : يعِّن ادلخول يف الطاعة •

 .اذلمة : العهد والضمان واألمان •

 .أوتار قسيهم : مجع وتر، ماكن تعليق القوس •

 .اعجلوه : صارعوه •

 .بدر : يعِّن غزوة بدر •

 .يستحد : يعِّن حلق الشعر املحيط بالفرج •

 .فدرج بِّن هلا : مىش ابن هلا •

 .قوًداقطفا : عن •

 .ملوثق باحلديد : مربوط مشدود باحلديد •

 .جزع : خاف وحزن •

 .بددا : يعِّن انلصيب، ومعناه: اقتلهم حصصا منقسمة، للك واحد منهم نصيبه •

 .مرصيع : مويت •

 .أوصال : أعضاء •

 .شلو : القطعة من اللحم •

 ممزع : مقطع •

 .الظلة : السحاب •

 .ادلبر : انلحل •

 .قتلوهقتل صربا : معناه: حبسوه حىت  •

 .استمكنوا منهم : قدروا عليهم •

 .يف احلل : أي خرجوا خارج أرض احلرم •

 .عينًا : أي عينًا ىلع العدو يلأتوا بأخباره وأَساره •

 :فوائد احلديث
 .فضل هؤالء اجلماعة من الصحابة، وبيان صربهم وشجاعتهم .1

 .ومحاية اهلل لعاصم بعد موته واستجابة داعء خبيبكرامة ُخبيب واعصم ريض اهلل عنهما، وبيان مدى صربهم ىلع أذى املرشكني،  .2

 .حيسن باإلمام أن يرسل جنوده ملعرفة أَسار العدو وكشف حتراكته .3

 .صالة ركعتني عند االستشهاد سنة، فعلها ُخبيب وأقرها انليب صىل اهلل عليه وسلم .4

 .جيوز لألسري أن ال يقبل االستسالم وأن يرىض بالقتل .5
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 .انةأن املرشكني أهل غدر وخي .6

 .الوفاء بالعهد للمرشكني، وجتنب قتل أوالدهم .7

 .جواز ادلاعء ىلع املرشكني باتلعميم .8

 .جواز إنشاد الشعر عند القتل .9

 .إثبات صفة اذلات هلل تعاىل، كما ورد يف شعر ُخبيب .10

 .أن اهلل تعاىل يبتيل عبده املسلم بما يشاء يلثيبه عليه .11

 املراجع:املصادر و

كنوز رياض -ه. 1422صحيح اِلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل اِلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، -
ياض نزهة املتقني رشح ر-ه.  1430الصاحلني, جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا, السعودية, الطبعة األوىل, 

, رقم 1987 – 1407الصاحلني, مصطىف سعيد اخلن، مصطىف اِلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف, مؤسسة الرسالة, سنة النرش: 
ف: سليم بن بهجة انلاظرين، تأيل-ه.  1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: -. 14الطبعة: 

بريوت. الطبعة  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري -م. 1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  
 .م2007 -ه 1428األوىل 

   (5001) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة الربزخية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

بني انلفختني أربعون قالوا: يا أبا هريرة أربعون 
يوما؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. 

 قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت.
 

Jarak antara dua tiupan sangkakala itu 
empat puluh. Ada yang bertanya, "Wahai 
Abu Hurairah, empat puluh hari?" Abu 

Hurairah menjawab, "Aku enggan 
menjawab." Lalu mereka bertanya, "Empat 

puluh tahun?" Dia menjawab, "Aku tidak 
peduli." Lalu mereka bertanya, "Empat 

puluh bulan?" Dia menjawab, "Aku tidak 
peduli". 

 :احلديث .168
-قال رسول اهلل قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قالوا: « بني انلفختني أربعون»: -صىل اهلل عليه وسلم
َبيُْت. قالوا: أربعون 

َ
يا أبا هريرة أربعون يوًما؟ قال: أ

َبيُْت. 
َ
َبيُْت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أ

َ
سنة؟ قال: أ

نَب، فيه » وَيبىَْل لك َشء من اإلنسان إال َعْجُب اذلَّ
ُل  ُب اخللق، ثم يزُْنِ  اهلل من السماء ماء َفيَنْبُتُوَن يَُركَّ

 «.كما يَنْبُُت اِْلَْقُل 

** 

168. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Jarak antara dua tiupan sangkakala itu empat puluh.” 

Ada yang bertanya, "Wahai Abu Hurairah, empat puluh 

hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan 

menjawab." Lalu mereka bertanya, "Empat puluh 

tahun?" Dia menjawab, "Aku tidak peduli." Lalu mereka 

bertanya, "Empat puluh bulan?" Dia menjawab, "Aku 

enggan menjawab." Dan semua bagian manusia akan 

hancur kecuali tulang ekor. Darinya (tulang ekor) 

manusia dibangkitkan. Kemudian Allah menurunkan 

hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti 

tumbuhnya sayuran”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنه-خيربنا الصحايب اجلليل أبو هريرة 
يذكر أن املدة  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه سمع انليب 

اليت تكون بني نفخة الصعق ونفخة اِلعث أربعون, 
عن هذا العدد؟ هل يقصد به  -ريض اهلل عنه-فسئل 

األيام أو الشهور أو السنوات؟ فامتنع عن اجلواب, 
-مع شيئا يف ذلك من الرسول إشارة منه إىل أنه لم يس

يرسل  -تعاىل-, ثم ذكر أن اهلل -صىل اهلل عليه وسلم
مطًرا غليًظا كمِّن الرجال، فينبت منه انلاس يف 
قبورهم كما تنبت حبة السيل ثم َترج, ثم يقوم 

 .انلاس إىل يوم احلساب لرب العاملني

** 

Sahabat yang mulia Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan kepada kita bahwa dia telah mendengar 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyebutkan bahwa 

jarak waktu antara tiupan (sangkakala) yang 

mematikan dan tiupan yang membangkitkan adalah 

empat puluh. Lantas Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 

ditanya tentang jumlah ini, apakah yang dimaksud 

dengannya hari, bulan, atau tahun? Namun dia 

menolak untuk menjawab sebagai isyarat darinya 

bahwa dia tidak mendengar sesuatu tentang itu dari 

Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kemudian beliau 

menyebutkan bahwa Allah -Ta’ālā- mengirimkan hujan 

lebat yang kental seperti sperma laki-laki, maka 

tumbuhlah darinya manusia di dalam kuburan-kuburan 

mereka sebagaimana tumbuhnya biji-bijian, kemudian 

mereka keluar, kemudian manusia berdiri menuju hari 

hisab (yang akan dilakukan) oleh Rabb semesta alam. 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .انلفختني : هما نفخة الصعق ونفخة اِلعث •

 .أبيت : امتنعت عن القول بتعيني ذلك •

 .عجب اذلنب : العظم اللطيف اذلي يف أسفل الصلب، ويقال هل رأس العصعص •

 .لك نبات اخرضت به األرضاِلقل :  •

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ ىلع العبد أن يمتنع من اجلواب إذا سئل عن َشء ال يعلمه .1

 .فيه بيان كيفية إاعدة األبدان وهذا من أمور الغيب .2

 .مجيع اجلسد يبىل إال هذا العظم يبَق؛ يلعاد تركيب اإلنسان منه مرة أخرى .3

 .انية، وبعث َمن يف القبور يلوم اِلعث واحلرش والنشورىلع النشأة اثل -سبحانه وتعاىل-قدرة اهلل  .4

 .بني انلفختني أربعون سنة .5

 .وحتريه يف انلقل كما سمع، ولم جيزم من عنده بيشء -ريض اهلل عنه-ورع أيب هريرة  .6

 .حرص أصحاب أيب هريرة ىلع السؤال عما أشلك عليهم .7

 املراجع:املصادر و

نارص انلارص، الطبعة األوىل، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، صحيح اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن 
لطبعة ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ا1422

ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار 1415ي، ادلمام، األوىل، دار ابن اجلوز
ه.  1428ه. رياض الصاحلني، مليح ادلين انلووي،الطبعة األوىل، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،  1423العاصمة، الرياض، 

ه. نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة 1426ياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، رشح ر
 .ه 1407ه، الطبعة الرابعة عرش  1397الرسالة، الطبعة األوىل: 

   (4929) الرقم املوحد:
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صىل اهلل -بينما حنن جلوس عند رسول اهلل 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل  -عليه وآَل وسلم

شديُد بياض الياب شديد سواد الشعر ال يُرى 
 عليه أثُر السفر وال يعرفه منا أحد

 

Suatu hari ketika kami duduk-duduk di 
dekat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, tiba-tiba muncul seorang laki-laki 
yang memakai pakaian yang sangat putih 

dan rambutnya hitam pekat, tidak nampak 
tanda-tanda bekas perjalanan padanya dan 
tidak ada seorang pun di antara kami yang 

mengenalnya 

 :احلديث .169
بينما حنن جلوٌس »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عمر 

ذات يوم إذ  -صىل اهلل عليه وسلم-عند رسول اهلل 
َطلََع علينا رجٌل شديد بياض اثلياب، شديد َسواد 
الشعر، ال يُرى عليه أثُر السفر وال يعرفه منَّا أحٌد، 

، فأسنَد -صىل اهلل عليه وسلم-حىت جلس إىل انلَّيبِّ 
يه ىلع فخذيْه، وقال: يا  ركبتيْه إىل ركبتيْه، ووضع كفَّ

صىل اهلل -حممد أخرْبين عن اإلسالم؟ فقال رسول اهلل 
: اإلسالُم أن تشهَد أن ال هلإ إال اهلل وأنَّ -عليه وسلم

حممداً رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتُؤيَت الزاكة، وتصوَم 
رمضان، وحتجَّ اِليت إن استطعَت إيله سبياًل، قال: 
قه، قال: فأخرْبين عن  صدقَت، فَعِجبْنا هل يَسأهل وُيصدِّ
اإليمان؟ قال: أن تؤمَن باهلل ومالئكته وُكتبه ورُسله 
وايلوم اآلخر، وتؤمن بالقَدر خريه ورشِّه، قال: 
صدقَت، فأخرْبين عن اإلحسان؟ قال: أن تعبَد اهلل 
كأنَّك تراه، فإن لَم تكن تراه فإنَّه يراك، قال: فأخربين 
عن الساعة؟ قال: ما املسؤول عنها بأعلَم ِمن السائل، 
َمُة ربَّتَها، 

َ
قال: فأخربين عن أَماراتِها؟ قال: أْن تدِلَ األ

وأْن تََرى احلُفاةَ الُعراة الَعالَة راِعَء الشاِء َيَتطاَولون يف 
اُِلنيان، ثمَّ انطلق فَلَِبَث مليًّا ثم قال: يا عمر أتدري 

هلل ورسوهل أعلم، قال: فإنَّه جربيُل َمن السائل؟ قلُت: ا
 .«أتاكم يعلُِّمكم دينَكم

** 

169. Hadis: 

Dari Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Suatu hari 

ketika kami duduk-duduk di dekat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, tiba-tiba muncul seorang laki-laki 

yang memakai pakaian yang sangat putih dan 

rambutnya hitam pekat, tidak nampak tanda-tanda 

bekas perjalanan padanya dan tidak ada seorang pun 

di antara kami yang mengenalnya hingga dia duduk di 

hadapan Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas ia 

menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau 

dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas 

kedua paha beliau seraya berkata, 'Wahai Muhammad, 

terangkanlah kepadaku tentang Islam!' Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 'Islam itu adalah 

engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang 

hak (benar) selain Allah dan sesungguhnya 

Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, 

membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan 

menunaikan ibadah haji ke Baitullah apabila engkau 

mampu melakukannya.' Orang itu berkata, 'Engkau 

benar.' Kami heran, ia bertanya lalu membenarkannya. 

Orang itu berkata lagi, 'Terangkanlah kepadaku 

tentang iman!' Beliau menjawab, 'Engkau beriman 

kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya, kepada 

kitab-kitab-Nya, kepada utusan-utusan-Nya, kepada 

hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik 

dan yang buruk.' Orang itu berkata, 'Engkau benar. 

Terangkanlah kepadaku tentang ihsan!' Beliau 

bersabda, 'Engkau beribadah kepada Allah seakan-

akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-

Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.' Orang itu berkata 

lagi, 'Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat!' Beliau 

menjawab, 'Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu 

daripada yang bertanya.' Orang itu berkata, 'Terangkan 

tentang tanda-tandanya!' Beliau menjawab, 'Jika budak 

perempuan telah melahirkan tuannya, jika engkau 

melihat orang-orang yang tak beralas kaki, tanpa 

mengenakan pakaian, sangat miskin, dan 

pekerjaannya menggembalakan kambing, mereka 

berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah.' 

Lantas orang itu pergi. Nabi diam sebentar lalu berkata, 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

'Wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya 

tadi?' Aku Jawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih 

mengetahui.' Beliau bersabda, 'Dia adalah Jibril yang 

datang kepada kalian untuk mengajarkan agama 

kalian'." 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض -ىلع الصحابة  -عليه السالم-خرج  جربيل 
بصورة رجل ال يُعرف، وهم جلوس عند  -اهلل عنهم

، فجلس بني يدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
جلسة املتعلم املسرتشد،  -صىل اهلل عليه وسلم-

فسأهل عن اإلسالم، فأجابه بهذه األراكن اليت تتضمن 
اإلقرار بالشهادتني، واملحافظة ىلع الصلوات 
اخلمس، وأداء الزاكة ملستحقيها، وصيام شهر رمضان 
بنية صادقة، وأداء فريضة احلج ىلع املستطيع، 
فصدقه، فاستغرب الصحابة من سؤاهل ادلال ىلع عدم 

، وسأهل عن اإليمان، معرفته فيما يظهر ثم تصديقه هل
فأجابه بهذه األراكن الستة املتضمنة أن اهلل هو 
اخلالق الرازق، املتصف بالكمال املزنه عن انلقص، 
وأن املالئكة اليت خلقها اهلل عباد مكرمون ال 

وبأمره يعملون، واإليمان  -تعاىل-يعصون اهلل 
، -تعاىل-بالكتب املزنلة ىلع الرسل من عند اهلل 

بلغني عن اهلل دينه، وأن اإلنسان يبعث وبالرسل امل
بعد املوت وحياسب، ثم سأهل عن اإلحسان فأخربه أن 

، فإن -سبحانه-اإلحسان أن يعبد اهلل كأنه يشاهده 
خوفًا منه؛  -تعاىل-لم يقم بهذه العبادة، فليعبد اهلل 

لعلمه أنه مطلع ال َتىف عليه خافية، ثم بنيَّ أن علم 
ن اخللق، وأن من عالمات الساعة ال يعلمه أحد م

الساعة كرثة الرساري وأوالدها، أو كرثة عقوق 
األوالد ألمهاتهم يعاملونهن معاملة اإلماء، وأن راعة 
الغنم والفقراء تبسط هلم ادلنيا يف آخر الزمان؛ 
فيتفاخرون يف زخرفة املباين وتشييدها، ولك هذه 
األسئلة واألجوبة عليها تلعليم هذا ادلين احلنيف 

: -صىل اهلل عليه وسلم-ن جربيل لقول رسول اهلل م
 .""هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم

** 

Jibril -'alaihi as-salām- menemui para sahabat -

raḍiyallāhu 'anhum- dalam wujud seorang lelaki yang 

tidak dikenal. Saat itu mereka sedang duduk di dekat 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas Jibril duduk 

di hadapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan 

posisi duduk orang yang belajar dan meminta petunjuk. 

Kemudian ia bertanya kepada beliau tentang Islam. 

Beliau pun menjawabnya dengan rukun-rukun yang 

mencakup penetapan dua kalimat syahadat, 

memelihara salat lima waktu, menunaikan zakat 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya, puasa 

di bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan 

melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. 

Orang itu membenarkan beliau. Tentu saja para 

sahabat heran terhadap pertanyaannya yang 

menunjukkan ketidaktahuannya sebagaimana yang 

tampak lalu dia membenarkannya. Dia juga bertanya 

kepada beliau mengenai iman. Beliau menjawab 

dengan rukun-rukun yang mencakup bahwa Allah 

adalah pencipta dan pemberi rezeki, yang memiliki sifat 

kesempurnaan yang suci dari kekurangan, dan 

sesungguhnya para malaikat yang Allah ciptakan 

adalah hamba-hamba mulia yang tidak pernah durhaka 

kepada Allah -Ta'ālā- mereka mengerjakan apa yang 

diperintahkan-Nya. Iman kepada kitab-kitab yang 

diturunkan kepada para Rasul dari sisi Allah -Ta'ālā-, 

iman kepada para Rasul yang menyampaikan agama-

Nya dan sesungguhnya manusia menyembah Allah 

seakan-akan dia menyaksikan-Nya. Jika dia tidak 

mampu melaksanakan ibadah dengan sifat tersebut, 

hendaknya dia menyembah Allah -Ta'ālā- karena takut 

kepada-Nya karena pengetahuannya bahwa Dia 

menyaksikannya tanpa ada sesuatu pun yang 

tersembunyi dari-Nya. Selanjutnya beliau menjelaskan 

bahwa ilmu mengenai hari kiamat tidak ada satu pun 

makhluk yang mengetahuinya. Di antara tanda-tanda 

kiamat adalah banyaknya budak perempuan dan anak-

anaknya atau banyaknya kedurhakaan anak-anak 

kepada para ibu mereka yang memperlakukannya 

dengan perlakuan layaknya budak perempuan, dan 

dunia dibentangkan kepada para penggembala 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ

 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .طلع : ظهر •

 .رجل : ملك يف صورة رجل •

 .أثر السفر : عالمات السفر من غربة وشعث •

 .ىلع فخذيه : الَفِخذ: ما بني الساق والَورِك •

 .أن تشهد أن ال هلإ إال اهلل : أن تعبد اهلل وال ترشك به شيئًا •

 .فيما أمر، واالنتهاء عما نىه عنه وزجروأن حممد رسول اهلل : جيب ىلع اخللق تصديقه فيما أخرب، وطاعته  •

 .تؤيت الزاكة : تعطي الزاكة املفروضة ملستحقيها •

 .أن تؤمن باهلل : أنه متصف بصفات الكمال، مزنه عن صفات انلقائص، ال رشيك هل •

 .ومالئكته : تؤمن أنهم كما وصفهم اهلل: عباد مكرمون، ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون •

 .أنها الكم اهلل، وأن ما تضمنته حقوكتبه : تؤمن  •

 .ورسله : تؤمن أنهم صادقون، وأنهم بلغوا لك ما أمرهم اهلل بتبليغه •

 .صايلوم اآلخر : تؤمن بيوم القيامة بما اشتمل عليه من اِلعث واحلساب واملزيان والرصاط واجلنة وانلار، إىل غري ذلك مما صحت فيه انلصو •

أن اهلل علم مقادير األشياء وأزمانها قبل إجيادها، ثم أوجد ما سبق يف عمله أن يوجد، فلك حمدث صادر عن وتؤمن بالقدر خريه ورشه : تؤمن  •
ا, وتعلم أن ما أصابك لم يكن يلخطئك، وما أخطئك لم يكن يلصيبك  .علمه وقدرته وإرادته، خرًيا اكن أو رشًّ

 .راكفإن لم تكن تراه فإنه يراك : فاستمر ىلع إحسان العبادة فإنه ي •

 .عن الساعة : أي مىت تقوم، واملراد بها يوم القيامة •

 .ما املسئول عنها بأعلم من السائل : ال أعلم وقتها أنا وال أنت، بل هو مما استأثر اهلل بعلمه •

 .أماراتها : عالماتها •

 .ربتها : سيدتها •

 .احلفاة : مجع حاف، وهو غري املنتعل •

 .هالعراة : مجع اعر، وهو من ال َشء ىلع جسد •

 .العالة : الفقراء •

 .راعء الشاء : بكرس الراء، مجع رايع، أي حراسها، والشاء: مجع شاة •

 .يتطاولون يف اِلنيان : يتفاخرون يف تطويل اِلنيان ويتاكثرون به •

 .فلبثت : أقمت بعد انرصافه •

 .مليا : بتشديد ايلاء، زمانًا •

 .يعلمكم دينكم : لكيات دينكم •

kambing dan orang-orang fakir di akhir zaman 

sehingga mereka pun saling membanggakan diri 

dengan hiasan bangunan dan pembangunannya. 

Semua pertanyaan dan jawaban tersebut merupakan 

pengajaran agama yang lurus ini dari Jibril berdasarkan 

sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Dia 

adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk 

mengajarkan agama kalian." 
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 :فوائد احلديث
 .وأنه جيلس مع أصحابه وجيلسون إيله، وليس ينفرد ويرى نفسه فوقهم -صىل اهلل عليه وسلم-انليب بيان حسن خلق  .1

 .حتسني اثلياب واهليئة وانلظافة عند ادلخول ىلع الفضالء، فإن جربيل أىت معلما للناس حباهل ومقاهل .2

 .يمكن أن يتشلكوا بأشاكل غري أشاكل املالئكة -عليهم السالم-أن املالئكة  .3

 .فق بالسائل وإدناؤه، يلتمكن من السؤال غري منقبض وال هائبالر .4

 .جلسة املتأدب يلأخذ منه -صىل اهلل عليه وسلم-، حيث جلس أمام انليب -عليه السالم-األدب مع املعلم كما فعل جربيل  .5

د( وهذه العبارة عبارة األعراب، فيوري بها كأنه أعرايب،وإال ف .6 أهل املدن املتخلقون باألخالق الفاضلة ال ينادون جواز اتلورية لقوهل: )يا حُمَمَّ
 الرسول صىل اهلل عليه وسلم بمثل هذا

 .بيان اتلفاوت بني اإلسالم واإليمان واإلحسان .7

 .أنَّ اإليمان بأصول اإليمان الستة من مجلة اإليمان بالغيب .8

 .أنَّ أراكن اإلسالم مخسة، وأنَّ أصوَل اإليمان ستة .9

 .م واإليمان يُفرسَّ اإلسالم باألمور الظاهرة، واإليمان باألمور اِلاطنةأنَّه عند اجتماع اإلسال .10

 .بيان علوِّ درجة اإلحسان .11

 .أن األصل يف السائل عدم العلم، وأن اجلهل هو اِلاعث ىلع السؤال .12

؛ ألنَّه بُدىء بالشهاَدتني يف تفسري اإلسالم، وبدىء باإليمان باهلل يف تفسري ا .13  .إليماناِلدء باألهمِّ فاألهمِّ

 .سؤال العالم ما ال جيهله السائل، يلعلمه السامع .14

 .قول املسئول لَِما ال يعلم: اهلل أعلم .15

ا استأثر اهلل بعلمه .16  .أنَّ علم الساعة ِممَّ

 .بيان َشء من أمارات الساعة .17

 املراجع:املصادر و

اتلحفة الربانية يف - ـه1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق، دار  -
رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن عثيمني، دار الرثيا -ه.  1380رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، 

-م. 2003ه/1424، للعباد، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني-للنرش. 
األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن -األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. 

تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، نرش: دار -م. 1984ه/1404اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: اثلاثلة،  صالح املحسن، نرش: اجلامعة
 .اهلداية

   (4563) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:

 .: متفق عليه-ريض اهلل عنه-هريرة : رواه مسلم. حديث أيب -ريض اهلل عنه-حديث املقداد  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-املقداد بن األسود  اتلخريج:

ِمَن اخلَلِْق حَّت تكوَن تُْدََن الشمُس يوَم القيامِة 
  منهم َكِمْقَدارِ ِميلٍ 

Pada hari kiamat, matahari didekatkan 
kepada segenap makhluk hingga jaraknya 

kira-kira hanya satu mil. 

 :احلديث .170
تُْدىَن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن املقداد بن األسود 

 الشمُس يوم القيامة من اخللق حىت تكون منهم
قال سليم بن اعمر الراوي عن املقداد: «. كمقدار ِميل

فواهلل ما أدري ما يعِّن بامليل، أمسافَة األرض أم امليَل 
فيكون انلاس ىلع »اذلي تكتحل به العني؟ قال: 

قدر أعماهلم يف العرق، فمنهم من يكون إىل كعبيه، 
ومنهم من يكون إىل ركبتيه، ومنهم من يكون إىل 

قال: وأشار «. م من يُلِْجُمُه العرُق إجلاًماِحْقَويِْه، ومنه
بيده إىل فيه. عن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
صىل اهلل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-أيب هريرة 

َيْعَرُق انلاس يوم القيامة حىت »قال:  -عليه وسلم
يذهب عرقهم يف األرض سبعني ذرااع، وُيلِْجُمُهْم 

 «.حىت يبلغ آذانهم

** 

170. Hadis: 

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad Radhiyallahu 'Anhu 

secara marfu', "Pada hari kiamat, matahari didekatkan 

kepada para makhluk hingga jaraknya kira-kira hanya 

satu mil." Sulaim bin Amir yang meriwayatkan dari Al-

Miqdad berkata, "Demi Allah, saya tidak tahu yang 

dimaksud oleh Rasulullah dengan mil itu, apakah 

ukuran jarak pada perjalanan ataukah mil yang biasa 

dipakai untuk mencelaki mata?" Rasulullah bersabda 

lagi, "Manusia tenggelam dalam keringat mereka 

sesuai dengan amal perbuatannya. Diantara mereka 

ada yang terbenam sebatas kedua mata kakinya, 

sebatas lututnya, sebatas pusarnya dan ada pula yang 

terbenam sampai pada mulutnya." Perawi berkata, 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memberikan 

isyarat dengan tangannya ke arah mulut beliau." Dari 

Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada hari 

kiamat nanti manusia akan berkeringat, sampai-sampai 

keringat mereka menggenangi tanah setinggi tujuh 

puluh hasta, dan mereka akan tenggelam dalam lautan 

keringat hingga ada yang mencapai telinga mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الشمس يوم القيامة من  -تبارك وتعاىل-يُقرِّب اهلل 
املخلوقني حىت تصري املسافة كمقدار أربعة آالف 

فاختالفهم يف ذراع، فيكون انلاس ىلع قدر أعماهلم؛ 
ماكن العرق حبسب اختالفهم يف العمل صالًحا 
وفساًدا، فمنهم من يصل العرق إىل كعبيه، ومنهم من 
يصل إىل ركبتيه، ومنهم من يصل إىل موضع معقد 
اإلزار منه، ومنهم من يصل العرق إىل فيه وأذنيه 
فيلجمه إجلاًما، وذلك من شدة كرب يوم القيامة 

 .وأهواهلا

** 

Allah Tabaraka wa Ta'ala mendekatkan matahari pada 

hari kiamat kepada makhluk-makhluk-Nya hingga 

jaraknya kira-kira sejauh empat ribu hasta. Manusia 

dalam kondisi sesuai amal perbuatannya. Perbedaan 

mereka di tempat puncak keringat sesuai dengan 

perbedaan amal perbuatan mereka; amal baik dan 

amal buruk. Ada diantara mereka yang keringatnya 

sampai ke kedua mata kakinya. Ada juga yang 

keringatnya sampai pada kedua lututnya. Ada juga 

yang keringatnya sampai ke tempat sarungnya 

(pinggangnya). Bahkan ada yang keringatnya sampai 

ke mulut dan kedua telinganya lalu keringat itu 

membelenggunya. Hal ini terjadi karena dahsyatnya 

kesengsaraan hari kiamat dan kengeriannya. Dalilul 

Falihin, (4: 17-18). 
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  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تدىن : تُقرب •

 .ذراعميل : هو عند العرب: مقدار مد اِلرص من األرض، وتقديره: أربعة آالف  •

 كعبيه : الكعب: هو العظم اِلارز عند مفصل الساق مع القدم •

 ركبتيه : الركبة: موصل أسفل الفخذ بأىلع الساق •

 حقويه . : هما معقد اإلزار، واملراد ما حياذي ذلك املوضع من جنبيه •

 يلجمه : يصل إىل فيه وأذنيه، فيكون هل بمزنلة اللجام من احليوانات •

 :فوائد احلديث
 .ونون يف الشدة يوم القيامة يف املوقف ىلع حسب أعماهلمانلاس يك .1

 .الرتغيب بأعمال اخلري، والرتهيب من أعمال الرش .2

 .بيان أهوال يوم القيامة واتلحذير منها .3

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
عريب، م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث ال1987ه 1407الرابعة عرش، 

: الطبعة ،(اِلايق عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) انلجاة طوق دار: نرش اِلخاري، صحيح. اثلانية: الطبعة ِلنان، –بريوت 
 .بريوت –فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  حممد: حتقيق مسلم، صحيح. ه1422 األوىل،

   (4289) الرقم املوحد:
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حتاجت اجلنة وانلار، فقالت انلار: أوثرت 
باملتكَبين، واملتجَبين، وقالت اجلنة: فما يل ال 

 يدخلِن إال ضعفاء انلاس وسقطهم وغرتهم
 

Surga dan neraka saling berdebat. Neraka 
berkata, "Aku dikhususkan untuk orang-
orang sombong dan sewenang-wenang." 
Surga berkata, "Sementara aku, kenapa 

tidak ada yang memasukiku kecuali orang-
orang lemah, hina dan bodoh (terhadap 

urusan dunia)". 

 :احلديث .171
ِت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  حَتَاجَّ

ين،  اجلنُة وانلاُر، فقالت انلاُر: أوثِرُت بالُمتََكربِّ
ين، وقالت اجلنُة: فما يل ال يدخلِّن إال  والُمتََجربِّ
تُهم؟ قال اهلل للجنة: إنما  ضعفاُء انلاس وَسَقُطهم وِغرَّ
أنت رمحيت أرحُم بك َمن أشاُء من عبادي، وقال 

ب بك َمن  عذِّ
ُ
أشاء من للنار: إنما أنت عذايب أ

عبادي، وللك واحدٍة منكما ِملْؤها، فأما انلاُر فال 
تمتلُئ حىت يضَع اهلل تبارك وتعاىل رِْجلَه، تقول: قَط 
قَط قَط، فهنالك تمتلئ، وَيْزوِى بعُضها إىل بعض، وال 
يظلم اهلُل من خلقه أحدا، وأما اجلنُة فإنَّ اهلَل يُنشئ 

 «.هلا َخلًْقا

** 

171. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

Surga dan neraka saling berdebat. Neraka berkata, 

"Aku dikhususkan untuk orang-orang sombong dan 

sewenang-wenang." Surga berkata, "Sementara aku, 

kenapa tidak ada yang memasukiku kecuali orang-

orang lemah, hina dan bodoh (terhadap urusan 

dunia)?" Allah berfirman kepada surga, 

"Sesungguhnya engkau adalah rahmat-Ku. Aku 

merahmati denganmu siapa saja dari hamba-Ku yang 

Aku kehendaki." Dia berfirman kepada neraka, 

"Sesungguhnya engkau azab-Ku, Aku mengazab 

denganmu hamba-hamba-Ku yang Aku kehendaki. 

Masing-masing kalian berdua akan penuh. Adapun 

neraka tidak akan penuh sampai Allah -Tabāraka wa 

Ta'ālā- meletakkan kaki-Nya. Neraka berkata, "Cukup! 

Cukup! Cukup!" Saat itulah neraka penuh dan masing-

masing bergabung dengan yang lainnya, dan Allah 

tidak berbuat zalim kepada siapa pun dari hamba-Nya. 

Sedangkan surga, maka Allah menciptakan makhluk 

lain untuknya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حمل انتقام اهلل تعاىل من افتخرت انلار ىلع اجلنة بأنها 
الطغاة واملتكربين واملجرمني اذلين عصوا اهلل 
بوا رسله، وأما اجلنة فإنها اشتكت لكون من  وكذَّ
يدخلها الضعفاء والفقراء وأهل املسكنة اغِلاً،  بل 
هم متواضعون هلل خاضعون هل، وهذا القول قاتله 
اجلنة وانلار حقيقة، وقد جعل اهلل هلما شعوراً 

يزياً، وعقالً ونطقاً، واهلل ال يعجزه َشء. فقال اهلل وتم
إنما أنت رمحيت أرحُم بك َمن أشاُء من »للجنة: 
ب بك َمن »، وقال للنار: «عبادي عذِّ

ُ
إنما أنت عذايب أ

هذا هو حكم اهلل بينهما، يعِّن: « أشاء من عبادي
أن اهلل تعاىل خلق اجلنة لريحم بدخوهلا من شاء من 

اًل ذللك، وأما  عباده، من يتفضل عليه وجيعله مؤهَّ

** 

Neraka membanggakan diri kepada surga bahwa ia 

adalah tempat azab Allah -Ta'ālā- bagi orang-orang 

yang melampaui batas, sombong dan pembuat dosa 

yang durhaka kepada Allah dan mendustakan para 

Rasul-Nya. Sedangkan surga mengadukan bahwa 

orang yang memasukinya adalah orang-orang lemah, 

fakir dan miskin, tetapi mereka merendahkan hati 

kepada Allah dan tunduk kepada-Nya. Ucapan ini 

dilontarkan oleh surga dan neraka secara nyata dan 

Allah telah menjadikan bagi keduanya perasaan, 

kemampuan membedakan, akal, dan kemampuan 

bicara. Tidak ada sesuatu pun yang mampu membuat 

Allah lemah. Allah berkata kepada surga, 

"Sesungguhnya engkau adalah rahmat-Ku. Aku 

merahmati denganmu siapa saja dari hamba-Ku yang 

Aku kehendaki." Kemudian Allah berkata kepada 

neraka, "Sesungguhnya engkau azab-Ku, Aku 
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انلار فخلقها ملن عصاه وكفر به وبرسله، يعذبهم بها، 
وذلك لكه ملكه يترصف فيه كيف يشاء، ال يُسأل 
عما يفعل وهم يُسألون، ولكن ال يدخل انلار إال من 

« وللك واحدة منكما ملؤها»استوجبها بعمله. ثم قال: 
مألهما بمن وهذا وعد من اهلل تعاىل هلما بأن ي

يسكنهما، وقد جاء الطلب من انلار رصحيًا، كما قال 
ِت َوَتُقوُل َهْل ِمن 

ْ
تعاىل: }يَْوَم َنُقوُل جِلََهنََّم َهِل اْمَتأل

ِزيٍد{ ، وأقسم اهلل تعاىل يلمألن جهنم من اجِلنَِّة  مَّ
وانلاس أمجعني، فاجلنة وانلار دار بِّن آدم واجلن بعد 

هلل وحده، واتبع رسله، احلساب، فمن آمن وعبد ا
فمصريه إىل اجلنة، ومن عىص وكفر وتكرب فمصريه 

فأما انلاُر فال تمتلُئ حىت يضَع اهلل »إىل انلار. قال: 
تبارك وتعاىل رِْجلَه، تقول: َقِط َقِط قَِط، فهنالك 
تمتلئ، وَيْزوِى بعُضها إىل بعض، وال يظلم اهلُل من 

اهلل تعاىل فانلار ال تمتلئ حىت يضع « خلقه أحدا
عليها رجله فتنضم وجيتمع بعضها إىل بعض، 
وتتضايق ىلع من فيها، وبذلك تمتلئ وال يظلم ربك 
أحداً. وجيب إثبات الرِّجل هلل تعاىل من غري حتريف 
وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل، ثم قال: 

أما اجلنة فال « وأما اجلنُة فإنَّ اهلَل يُنشئ هلا َخلًْقا»
خيلق اهلل تعاىل هلا خلًقا آخرين، فبهم تمتلئ حىت 

 .تمتلئ

mengazab denganmu hamba-hamba-Ku yang Aku 

kehendaki." Ini adalah keputusan Allah di antara 

keduanya. Yakni bahwa Allah -Ta'ālā- menciptakan 

surga agar Dia mengasihi siapa saja dari hamba-Nya 

yang dikehendaki-Nya untuk memasukinya, yaitu 

orang-orang yang diberi karunia oleh Allah dan pantas 

mendapatkannya. Adapun neraka, Allah 

menciptakannya bagi orang-orang durhaka dan kufur 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia menyiksa mereka. Itu 

semua adalah milik-Nya. Dia berhak berbuat apa pun 

di dalamnya sesuai kehendak-Nya. Dia tidak ditanya 

mengenai yang dilakukan-Nya, tetapi mereka akan 

ditanya. Hanya saja tidak akan masuk neraka kecuali 

orang yang pantas untuk memasukinya karena 

amalnya. Selanjutnya Allah berfirman, "Masing-masing 

kalian dipenuhi." Ini adalah janji dari Allah -Ta'ālā- bagi 

keduanya, bahwa Dia akan memenuhi keduanya 

dengan para penghuninya. Neraka berkata secara 

gamblang sebagaimana firman Allah -Ta'ālā-, 

"(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami bertanya kepada 

Jahanam, "Apakah kamu sudah penuh?" Ia menjawab, 

"Masih adakah tambahan?" Allah -Ta'ālā- bersumpah 

bahwa Dia akan memenuhi Jahanam dengan jin dan 

manusia seluruhnya. Surga dan neraka adalah tempat 

Bani Adam dan jin. setelah perhitungan. Siapa yang 

beriman, menyembah Allah semata, mengikuti para 

Rasul-Nya maka perjalanan akhirnya ke surga. Siapa 

yang durhaka, kufur dan sombong, maka perjalanan 

akhirnya ke neraka. Nabi bersabda, "Adapun neraka 

tidak akan penuh sampai Allah -Tabāraka wa Ta'ālā- 

meletakkan kaki-Nya. Neraka berkata, "Cukup! Cukup! 

Cukup!" Saat itulah neraka penuh dan masing-masing 

bergabung dengan yang lainnya, dan Allah tidak 

berbuat zalim kepada siapa pun dari hamba-Nya." 

Neraka tidak akan penuh sampai Allah Ta'ālā 

meletakkan kaki-Nya di atasnya sehingga neraka 

berkumpul dan masing-masing bergabung dengan 

yang lainnya hingga orang yang ada di dalamnya 

merasa sempit. Dengan demikian, neraka pun penuh 

dan Tuhan mu tidak menzalimi seorang pun. Dan wajib 

bagi kita untuk menetapkan kaki bagi Allah -Ta'ālā- 

tanpa ada penyimpangan dan pengingkaran makna, 

tanpa mempertanyakan bagaimananya serta tanpa 

penyerupaan. Selanjutnya beliau bersabda, 

"Sedangkan surga, sesungguhnya Allah menciptakan 

makhluk untuknya." Adapun surga tidak akan penuh 

sampai Allah -Ta'ālā- menciptakan makhluk lain 

untuknya, sehingga surga menjadi penuh dengan 

mereka. 
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َفاُت اثلُبُوِتيَهةُ  اتلصنيف: َفاُت اإِللَِهيَهُة << الصِّ   عقيدة << الصِّ

 متفق عليه راوي احلديث:

 أبو هريرة ريض اهلل عنه اتلخريج:
 صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حتاجت : أظهرتا حجج اتلفضيل، فلك واحدة تديع الفضل ىلع األخرى •

وثرت : ِاْختََصْصُت  •
ُ
 أ

مني بما ليس فيهماملتكربين :  •  املتعظِّ

ين : املتسلطني ىلع اخللق بالقهر •  املتجربِّ

 َسَقطهم : ضعفاؤهم واملتحقرون منهم •

تهم : اِلله الغافلون عن احلذق يف أمور ادلنيا •  ِغرَّ

 قَط : يكفيِّن •

 يزوي : يُضم بعضها إىل بعض فتجتمع وتلتيق ىلع من فيها •

 :فوائد احلديث
 اهلل تعاىل جعل يف انلار واجلنة تميزيا تدراكن به فتحاجتا واليلزم من هذا أن يكون ذلك اتلميزي فيهما دائماهذا احلديث ىلع ظاهره وأن  .1

 يف احلديث داللة ىلع اتساع اجلنة وانلار، حبيث تسع لك من اكن، ومن يكون إىل يوم القيامة، وحتتاج إىل زيادة .2

ديث )القدم( ماكن )الرجل( ويه صفة هلل تعاىل حقيقة ىلع ما يليق بعظمته دون  تأويلها إثبات الرجل هلل تعاىل، وجاء يف رواية أخرى هلذا احل .3
 أو تشبيهها أو خوض يف تكييفها

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 بن يلع بن الرمحن عبد الفرج أيب ادلين جلمال الصحيحني، حديث من املشلك كشف. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

موىس احلنىف بدر  بن أمحد بن ملحمود اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة. الرياض – الوطن دار: انلارش اِلواب، حسني يلع: املحقق اجلوزي، حممد
 دار: انلارش القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. بريوت –ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 بريوت، –إحياء الرتاث العريب  دار: نرش للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، – بريوت الفكر،
 األوىل،: الطبعة املنورة، املدينة ادلار، مكتبة: انلارش الغنيمان، حممد بن اهلل لعبد اِلخاري، صحيح من اتلوحيد كتاب رشح. ه1392 اثلانية،: الطبعة

 .ه 1405
   (8313) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل، ثم فارس 
فيفتحها اهلل، ثم تغزون الروم فيفتحها اهلل، ثم 

 فيفتحه اهلل تغزون ادلجال
 

Kalian bakal memerangi kawasan 
semenanjung Arab lalu Allah 

memenangkan kalian, kemudian 
memerangi Persia lalu Allah 

memenangkan kalian, lantas memerangi 
Romawi lalu Allah memenangkan kalian. 
Kemudian kalian akan memerangi Dajal 

lalu Allah akan memenangkan kalian. 

 :احلديث .172
، قال: كنا مع -ريض اهلل عنه-عن نافع بن عتبة 

ىَت  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
يف غزوة، قال: فأ

قوٌم من قِبَل املغرب،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليبَّ 
َكمة، فإنهم لَقياٌم 

َ
عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أ

قاعد، قال:  -عليه وسلمصىل اهلل -ورسول اهلل 
فقالت يل نفيس: ائِتهم فُقم بينهم وبينه ال يَغتالونه، 
تَيتُهم فقمُت بينهم 

َ
قال: ثم قلُت: لعله نيَِجه معهم، فأ

هن يف  ُعدُّ
َ
وبينه، قال: فحِفظُت منه أربع لكمات أ

تَغزون جزيرة العرب فيَفتحها اهلل، ثم »يدي، قال: 
روم فيفتحها اهلل، ثم فارس فيفتحها اهلل، ثم تغزون ال

ال فيفتحه اهلل جَّ قال: فقال نافع: يا جابر، « تغزون ادلَّ
 ال نرى ادلجال خيرج، حىت تُفتح الروم.

** 

172. Hadis: 

Dari Nāfi' bin 'Utbah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Kami pernah bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam suatu peperangan. Kemudian 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- didatangi 

sekelompok orang dari arah Maroko yang mengenakan 

pakaian dari wol. Mereka menemuinya di Akmah 

(tempat tinggi). Mereka semua berdiri sementara 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam posisi 

duduk. Nāfi' berkata, 'Hati kecilku berkata, 'Datangi 

mereka dan berdirilah di sana sehingga mereka tidak 

membunuh Rasulullah!' Nāfi' melanjutkan, 'Tetapi 

nuraniku berkata, 'Mungkin saja Rasulullah 

membicarakan suatu rahasia dengan mereka!'. Maka 

akupun mendatanginya dan berdiri di antara Rasulullah 

dan mereka. Di sana aku menghafal empat ujaran yang 

aku hitung dengan jemariku; beliau bersabda, 'Kalian 

bakal memerangi kawasan semenanjung Arab lalu 

Allah memenangkan kalian, kemudian memerangi 

Persia lalu Allah memenangkan kalian, lantas 

memerangi Romawi lalu Allah memenangkan kalian. 

Kemudian kalian akan memerangi Dajal lalu Allah akan 

memenangkan kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-الصحايب نافع بن عتبة أنه اكن مع رسول اهلل حييك 
يف غزوة، فجاء ناس من ناحية  -صىل اهلل عليه وسلم

يلبسون ثيابًا  -صىل اهلل عليه وسلم-املغرب إىل انليب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-من الصوف، واكن انليب 

صىل اهلل -جالسا ىلع ماكن مرتفع، فوقفوا ورسول اهلل 
نافع نلفسه: ال ترتك رسول قاعد، فقال  -عليه وسلم

اهلل بمفرده مع هؤالء الغرباء، اذهب فكن معهم 
حىت ال يقتلوه وال يراهم أحد. ثم قال نلفسه: لعله 
يكون يتلكم معهم الكم َس ال يريد أن يطلع عليه 

-أحد. فما اكن منه إال أن ذهب فوقف بينهم وبينه 

** 

Sahabat, Nāfi' bin 'Utbah menceritakan bahwa saat 

berperang bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. ada sekelompok orang dari arah Maroko 

mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Mereka 

mengenakan pakaian dari kain wol. Saat itu Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang duduk-duduk di 

tempat yang tinggi. Mereka semua berdiri di hadapan 

Rasulullah. Nāfi' berkata kepada dirinya, "Jangan 

biarkan Rasulullah sendirian bersama orang-orang 

asing. Datanglah ke sana sehingga mereka tidak 

memiliki kesempatan membunuh beliau dan tidak ada 

satupun yang melihat." Kemudian dia berkata lagi pada 

dirinya, "Mungkin saja Rasulullah memberitahukan 

suatu rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain." 
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اَعةِ  اتلصنيف: اُط الَسه رْشَ
َ
  عقيدة << اإِليَماُن بِايلَْوِم اآلِخِر << أ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-نافع بن عتبة  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َكمة : موضع يكون أشد ارتفااع مما حوهل •

َ
 .أ

 .يَغتالونه : يقتلونه غيلة، وهو القتل َسا •

 .من املناجاة، وهو اتلحدث ىف خلوة عن انلاس نيج : •

 .جزيرة العرب : بالد العرب •

 :فوائد احلديث
 .وحرصهم عليه -صىل اهلل عليه وسلم-شدة حمبة الصحابة للنيب  .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أدب الصحابة مع رسول اهلل  .2

 .جواز املناجاة والرس .3

 .-صىل اهلل عليه وسلم-هلل حرص الصحابة ىلع حفظ العلم اذلي يتلقونه من رسول ا .4

 .من عالمات الساعة: فتح جزيرة العرب وفارس والروم وخروج ادلجال ىلع الرتتيب املذكور .5

 .إثبات أرشاط الساعة .6

من فتح جزيرة العرب وفارس والروم، وسيخرج ادلجال حتًما كما  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث من عالمات انلبوة حيث وقع ما أخرب به  .7
 .-صىل اهلل عليه وسلم-ل اهلل أخرب رسو

 املراجع:املصادر و

ه. تاج العروس 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
بيدي، نرش: دار  ب بمرتىض الزَّ د أبو الفيض امللقه اهلداية. إكمال املعلم بفوائد مسلم، عياض بن موىس ايلحصيب السبيت، من جواهر القاموس، حممه

، قال نافع: فحِفظُت من رسول -صىل اهلل عليه وسلم
عدها ىلع يدي، حيث أخرب ا

ُ
صىل اهلل -هلل أربع مجل أ

أن املسلمني من بعده يقاتلون كفار  -عليه وسلم
العرب، فيدخل العرب لكهم يف اإلسالم، وتصري 
اجلزيرة العربية لكها حتت حكم املسلمني، ثم 
أخربهم أنهم يقاتلون الفرس فينترصون عليهم، 

وم ويفتحون بالد فارس لكها، ثم يقاتلون الر
فينترصون عليهم، ويفتحون بالدهم، ثم يقاتلون 

ال فيجعله اهلل  جَّ مقهورا مغلوبا. ثم قال  -تعاىل-ادلَّ
نافع جلابر بن سمرة: يا جابر، ال أظن ادلجال خيرج 
حىت تُفتح بالد الروم. وَّكها قد وقعت وبيق قتال 

 .ادلجال، وهذا يكون بني يدي الساعة، قريبا منها

Akhirnya, Nāfi' memutuskan berangkat dan berdiri di 

antara mereka dan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Nāfi' mengatakan, "Aku mendengarkan empat 

ungkapan dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

yang aku hitung dengan jemari tanganku. Beliau 

memberitahukan bahwa kaum Muslimin sepeninggal 

beliau akan memerangi kaum kafir di semenanjung 

Arab, sehingga semua orang Arab memeluk Islam dan 

semenanjung Arab di bawah kekuasaan kaum 

Muslimin. Lalu beliau memberitahukan bahwa mereka 

akan memerangi Persia, memenangkan peperangan 

dan menguasainya. Lantas memerangi Romawi, 

menundukkan mereka dan menguasai negara mereka. 

Kemudian mereka akan memerangi Dajal, maka Allah 

menjadikan Dajal kalah. Setelah itu Nāfi' berkata 

kepada Jābir bin Samurah, "Wahai Jābir, aku tidak 

yakin Dajal keluar sampai daerah Romawi bisa 

dikuasai." Semua ini sudah terjadi, tinggal peperangan 

melawan Dajal saja. Dan ini akan terjadi menjelang hari 

Kiamat. 
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م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع 1998ه، 1419املحقق: حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل، 
 .م2002ه، 1422وت، ِلنان، الطبعة: األوىل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بري

   (11219) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه وسلم العقيدة < اإليمان بالرسل < نبينا حممد صىل اهلل اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عن احلياة؛ ألنه من األعضاء الرئيسية يف اجلسم ُذو َكبٍد : شمل مجيع احليوان، وعرب بالكبد •

 .َشْطُر َشعري : َشء من شعري، والشطر يطلق ىلع انلصف وما قاربه وليس مراًدا هنا •

 .الرَّفُّ : خشٌب يُرفع عن األرض يوضع فيه ما يراد حفظه، أو شبه طاق يف احلائط، واألخري أقرب إىل املراد •

 .قدارلِكْتُُه : أخذت منه بالكيل وامل •

. : فَرَغ وَنَفد •  .فَِِّنَ

وما يف  -صىل اهلل عليه وسلم-توِّف رسول اهلل 
َبْييِت من يشء يأُكلُه ُذو َكبٍد إال َشْطُر شعري يف 

، فلَِكُْتُه َفَفِِنَ  َرفٍّ يل،  فأَكلُت منه حَّت طال يلعَّ
 

Dari Aisyah radhiallahu 'anha dia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
wafat sedangkan di rumahku tidak ada 

sesuatu yang dapat dimakan oleh makhluk 
hidup kecuali sedikit gandum di rak ku. 

Maka akupun memakannya dalam waktu 
cukup lama. Lalu aku menimbangnya 

(untuk dibagikan/disedekahkan -edit), 
sampai habis. 

 :احلديث .173
َ رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  -قالت: تُُويفِّ

وما يف بييت من َشء يَأُكلُُه ُذو  -صىل اهلل عليه وسلم
رَفٍّ يل، فأَكلُت منه حىت طال  َكبٍد إال َشْطُر َشعري يف

. ، فَلِكْتُُه َفَفِِّنَ  يلعَّ

** 

173. Hadis: 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wafat 

sedangkan di rumahku tidak ada sesuatu yang dapat 

dimakan oleh makhluk hidup kecuali sedikit gandum di 

rak ku. Maka akupun memakannya dalam waktu cukup 

lama. Lalu aku menimbangnya (untuk 

dibagikan/disedekahkan -edit), sampai habis. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-َترب اعئشة 
شطر شعري، ومعناه: تويف وما يف بيتها إال  -عليه وسلم

َشء من شعري، كما فرسه الرتمذي، فظلت تأكل من 
زمنًا، فلما  -صىل اهلل عليه وسلم-الشعري اذلي تركه 

صىل اهلل -وزنته نفد، وهذا ديلل ىلع استمرار بركته 
يف ذلك الطعام القليل، مع عدم الكيل  -عليه وسلم

ادلال ىلع اتلولك، فالكيل عند املبايعة مطلوب من 
ل تعلق حق املتابعني، أما الكيل عند اإلنفاق فغري أج

 .مستحب

** 

Aisyah Radhiyallahu 'Anha mengabarkan bahwa saat 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wafat, di rumahnya 

hanya ada sedikit gandum. Maka Aisyah memakannya 

dalam waktu cukup lama, lalu dia timbang gandum 

tersebut (untuk dibagikan/disedekahkan -edit) sampai 

habis. 
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 :فوائد احلديث
إعراض انليب صىل اهلل عليه وسلم عن ادلنيا وقد دانت هل اجلزيرة العربية، ومع ذلك فلم يكن يف بيت أحب انلاس إيله إال هذا اليشء  .1

 .اليسري من الشعري

 .استحباب االقتصاد يف انلفقة .2

 به يف أمر، فعليه أن يشكر اهلل تعاىلمن رزقه اهلل شيئًا، أو أكرمه بكرامة، أو لطف  .3

 الكيل عند املبايعة مطلوب من أجل تعلق حق املتابعني، أما الكيل عند اإلنفاق فغري مستحب؛ ألن اِلاعث عليه الشح، وقد فِّن الشعري بعد .4
 .كيله؛ ألن كيله مناف للتسليم

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد  1430الرمحن العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد 
ة الرسالة، اهلاليل، دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف اِلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسس

م. رشح صحيح اِلخاري البن بطال، املؤلف: ابن بطال أبو احلسن يلع بن 1987 ـه 1407م، الطبعة الرابعة عرشة  1977 ـه 1397بريوت، الطبعة األوىل: 
م. رياض 2003 - ـه1423السعودية، الرياض، الطبعة: اثلانية،  -خلف بن عبد امللك، حتقيق: أبو تميم ياَس بن إبراهيم، دار النرش: مكتبة الرشد 

م. صحيح  2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق الصاحلني، د. ماهر 
بريوت. صحيح اِلخاري،  -مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد اِلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل اِلخاري اجلعيف، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية  املؤلف:
ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، املؤلف: أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف 1422بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .1392بريوت، الطبعة: اثلانية،  -انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4239) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ْمَسَك ِعْنَدهُ تِْسَعًة 
َ
َجَعَل اهلُل الرمحَة مائة ُجْزٍء، فَأ

ْرِض ُجْزًءا َواِحًدا، فَِمْن  َوتِْسِعنَي،
َ
نَْزَل يف األ

َ
وأ

ابَُّة  َذلَِك اجُلْزءِ يرََتَاَحُم اخلاََلئُِق، حَّت تَْرَفَع ادلَّ
ْن تُِصيَبهُ 

َ
 َحافَِرَها َعْن َودَلَِها َخْشَيَة أ

 

Allah menjadikan rahmat itu seratus 
bagian. Sembilan puluh sembilan Dia tahan 

di sisi-Nya, sedangkan satu bagian ia 
turunkan ke bumi. Dari satu bagian itulah 
semua makhluk saling menyayangi hingga 
seekor binatang itu mengangkat kakinya 

karena khawatir menginjak anaknya. 

 :احلديث .174
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َجَعَل اهلُل الرمحَة »يقول:  -وسلمصىل اهلل عليه -اهلل 
نَْزَل يف 

َ
ْمَسَك ِعنَْدُه تِْسَعًة َوتِْسِعنَي، وأ

َ
مائة ُجْزٍء، فَأ

رِْض ُجْزًءا َواِحًدا، َفِمْن َذلَِك اجلُْزِء يرََتَاَحُم 
َ
األ

َها َخْشيََة  ابَهُة َحافَِرَها َعْن َودَلِ اخلاََلئُِق، حىت تَْرَفَع ادلَّ
ْن تُِصيبَهُ 

َ
نَْزَل »يف رواية و«.  أ

َ
إِنَّ هلِل تعاىل مئُة رمحٍة، أ

 ، منها رمحًة واحدًة بنَْيَ اجِلنِّ واإلنِس واَِلَهائِِم والَهَوامِّ
امَحُوَن، وبَِها َتْعِطُف الوَْحُش  فَِبَها َيتََعاَطُفوَن، وبها يرََتَ
َر اهلُل تعاىل تِْسًعا وتِْسِعنَي رمحًة يَرَْحُم  خَّ

َ
َها، وأ ىلع َودَلِ

ريض -وعن سلمان الفاريس «. َها ِعبَاَدُه يوَم الِقيَاَمةِ بِ 
-صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -اهلل عنه

إِنَّ هلِل تعاىل مئُة رمحٍة فمنها رمحٌة يرََتَاَحُم بها اخلَلُْق : »
إِنَّ »ويف رواية: «.  بَيْنَُهْم، وتِْسٌع وتِْسُعوَن يِلَوِم الِقيَاَمةِ 

رَْض مئَة اهلَل َتعَ 
َ
َماَواِت واأل اىَل َخلََق يَْوَم َخلََق السَّ

رِْض، فََجَعَل 
َ
َماِء إىل األ رمحٍة لُكُّ رمحٍة ِطبَاَق َما بنَْيَ السَّ

َها،  ُة ىلع َودَلِ رِْض رمَْحًَة فبها َتْعِطُف الَوادِلَ
َ
منها يف األ

رْيُ َبْعُضَها ىلَعَ َبْعٍض، فإذا اكَن يوُم  والوَْحُش والطَّ
ْكَملََها بَِهِذه الرمحةِ الق

َ
 «.يامِة أ

** 

174. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu secara 

marfu',"Allah menjadikan rahmat itu seratus bagian. 

Sembilan puluh sembilan Dia tahan di sisi-Nya, 

sedangkan satu bagian ia turunkan ke bumi. Dari satu 

bagian itulah semua makhluk saling menyayangi 

hingga seekor binatang mengangkat kakinya karena 

khawatir menginjak anaknya." Dalam satu riwayat 

disebutkan, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 

seratus rahmat dan ia menurunkan satu di antara 

seratus rahmat itu untuk jin, manusia, binatang dan 

serangga. Dengan satu rahmat itulah mereka saling 

menyayangi dan dengan satu rahmat itulah binatang 

buas mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. 

Adapun rahmat yang sembilan puluh sembilan, Allah 

masih menyimpannya untuk diberikan pada hari 

kiamat, sebagai rasa sayang terhadap hamba-hamba-

Nya." Dari Salman Al-Farisi Radhiyallahu 'Anhu, ia 

berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 

seratus rahmat, satu di antaranya adalah rahmat yang 

menjadikan makhluk itu saling menyayangi. Dan yang 

sembilan puluh sembilan akan diberikan pada hari 

kiamat." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Sesungguhnya Allah pada hari Dia menciptakan langit 

dan bumi, Dia juga menciptakan seratus rahmat. Setiap 

rahmat memenuhi antara langit dan bumi. Satu di 

antaranya Dia jadikan rahmat di muka bumi. Dengan 

satu rahmat itulah seorang ibu mempunyai rasa sayang 

terhadap anaknya. Demikian pula binatang dan 

burung, mereka saling menyayangi. Apabila hari 

kiamat tiba, Dia menyempurnakan rahmat itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الرمحة مائة جزء، فأنزل  -تبارك وتعاىل-جعل اهلل 
رمحة يف ادلنيا وأمسك تسعة وتسعني يلوم القيامة، 
فمن هذه الرمحة الواحدة يرتاحم اخلالئق مجيعهم من 
اإلنس واجلن واِلهائم واهلوام؛ حىت إن الفرس 

** 

Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan rahmat seratus 

bagian. Lalu Dia menurunkan rahmat di dunia dan 

menahan sembilan puluh sembilan (rahmat) untuk hari 

kiamat. Dari satu rahmat itulah makhluk-makhluk, 

saling menyayangi seluruhnya dari bangsa manusia, 

jin, binatang buas dan berbagai serangga yang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .: رواه مسلم-ريض اهلل عنه-: متفق عليه. حديث سلمان -ريض اهلل عنه-حديث أيب هريرة  احلديث:راوي 

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنه-سلمان الفاريس 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حافرها : رجلها •

 .بهيمة، ويه ذوات األربع من احليواناتاِلهائم : مجع  •

 .اهلوام : مجع هامة، ويه احلرشات •

 .الوحش : حيوان الرب •

 .طباق : غشاء، واملراد يمأل ذلك ما بني السماء واألرض من كربه وِعظمه •

 :فوائد احلديث
هذا جزء مما ادخره اهلل لعباده املؤمنني يوم  الرمحة اليت جعلها اهلل يف قلوب عباده يه من خلقه، واخلري اذلي أنزهل هلم هو من فضله، ولك .1

 .القيامة

فكيف عظم الرجاء والبشارة للمؤمنني، فإذا اكن حيصل هلم برمحة واحدة خلقها هلم يف هذه ادلنيا لك هذا اتلعاطف بينهم، ولك هذا اخلري هلم،  .2
 .بمائة رمحة يوم القيامة

 املراجع:املصادر و

مؤسسة  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من املؤلفني، نرش:
م. بهجة 2009ه 1430م. كنوز رياض الصاحلني، بإرشاف العمار، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

املعروفة باخلفة واتلنقل تتجنب أن يصل الرضر إىل 
ودلها، فرتفع حافرها خمافة أن تصيبه، وبها تعطف 

تسعة  -تبارك وتعاىل-الوحش ىلع ودلها، وأخر اهلل 
وتسعني رمحة لريحم بها عباده يوم القيامة. احلديث 

يوم خلق السموات  -عاىلتبارك وت-اثلاين: إن اهلل 
واألرض خلق مائة رمحة، لك رمحة تمأل ما بني السماء 
واألرض، فجعل يف ادلنيا واحدة، تعطف بها الوادلة 
ىلع ودلها، ويتعاطف بها احليوانات والطري بعضها 
ىلع بعض، ثم يف يوم القيامة يكملها اهلل رب 
العاملني بالتسعة والتسعني، فإذا اكن ما حيصل 

عليه يف هذه  -عز وجل-ن من عظيم نعم اهلل لإلنسا
ادلار املبنية ىلع األكدار بسبب رمحة واحدة، فكيف 

 .الظن بمائة رمحة يف ادلار اآلخرة دار القرار واجلزاء

merugikan hingga kuda yang terkenal dengan 

ketangkasan (gerak) dan ringan berpindah akan 

berusaha menghindarkan bahaya sampai kepada 

anaknya. Dia mengangkat kuku kakinya karena 

khawatir menimpanya. Dengan rahmat itu maka 

binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah 

Tabaraka wa Ta'ala menunda sembilan puluh sembilan 

rahmat untuk menjadi rahmat bagi hamba-hamba-Nya 

pada hari kiamat." Hadits Kedua: "Sesungguhnya Allah 

Tabaraka wa Ta'ala pada hari penciptaan langit dan 

bumi menciptakan seratus rahmat. Setiap rahmat 

memenuhi antara langit dan bumi. Dia menjadikan 

rahmat itu satu di bumi. Dengan rahmat itu seorang ibu 

mengasihi anaknya dan hewan-hewan serta burung 

saling menyayangi satu dengan lainnya. Selanjutnya 

pada hari kiamat kelak Allah Tuhan semesta alam akan 

menyempurnakan rahmat itu menjadi sembilan puluh 

sembilan. Jika di dunia yang tegak di atas berbagai 

kekeruhan ini manusia mendapatkan berbagai 

kenikmatan Allah 'Azza wa Jalla karena satu rahmat, 

bagaimana kiranya dengan rahmat Allah di 

perkampungan akhirat, tempat abadi dan negeri 

balasan. 
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حممد انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
 .وتبري –ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 1422فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (4291) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم

 .اِلخاريرواه  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-رفاعة بن رافع الزريق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بدر : اسم ماكن بني مكة واملدينة اكن فيه وقعة بني املسلمني واملرشكني •

 :فوائد احلديث
 .عظيم فضل أهل بدر، وعدتهم ثالث مائة وثالثة عرش رجاًل  .1

 .اذلين شهدوا بدرا وأنهم قاتلوا بهافضل املالئكة  .2

 .بيان ما لغزوة بدر من األهمية ونرصة اهلل نبيه صىل اهلل عليه وسلم واملؤمنني وكرس شوكة املرشكني يف هذه الغزوة .3

 .-تعاىل-أن املالئكة تقاتل مع املؤمنني وتثبت أقدامهم يف قتاهلم ضد أعداء اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض  -ه. 1422صحيح اِلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل اِلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة،الطبعة األوىل،  -
وغريه،  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن -ه. 1418الطبعة األوىل -الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 -صىل اهلل عليه وسلم-جاء جَبيل إىل انليب 
قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل 

 املسلمني
 

Jibril datang kepada Nabi Muhammad -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, 
"Apa kedudukan Ahli Badar di antara 

kalian?" Beliau menjawab, "Mereka adalah 
kaum muslimin yang paling utama" 

 :احلديث .175
قال: جاء  -ريض اهلل عنه-عن رفاعة بن رافع الزريق 

قال: ما  -صىل اهلل عليه وسلم-جربيل إىل انليب 
وَن  « من أفضل املسلمني»أهل بدر فيكم؟ قال: َتُعدُّ

أو لكمة حنوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من 
 املالئكة.

** 

175. Hadis: 

Dari Rifā'ah bin Rāfi' Az-Zarqi -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfu': Jibril datang kepada Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Apa 

kedudukan Ahli Badar di antara kalian?" Beliau 

menjawab, "Mereka adalah kaum muslimin yang paling 

utama" atau kalimat yang seperti itu. Lantas Jibril 

berkata, "Demikian juga para malaikat yang mengikuti 

perang Badar". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خيربنا الصحايب اجلليل رفاعة ريض اهلل عنه أن 
جربيل عليه السالم أىت انليب صىل اهلل عليه وسلم 
فقال هل: ما مزنلة اذلين شهدوا اجلهاد يف غزوة بدر، 
وقد نرص اهلل نبيه واملؤمنني اذلين اكنوا معه فيها 

هلل عليه وسلم: هم من أفضل  نرصا مؤزرا فقال صىل
املسلمني عندنا, فرد جربيل عليه السالم: وأيضا 

 .اذلين حرضوها وقاتلوا من املالئكة

** 

Sahabat agung, Rifā'ah mengabarkan kepada kita 

bahwa Jibril -'alaihissalām- datang kepada Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu bertanya 

kepadanya, "Bagaimana kedudukan orang-orang yang 

mengikuti perang Badar, -dalam perang itu Allah telah 

menolong Nabi-Nya dan kaum mukminin yang ikut 

bersamanya dengan kemenangan telak-. Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 

"Mereka adalah kaum muslimin yang paling utama di 

antara kami." Lantas Jibril berkata, "Demikian juga 

kalangan para malaikat yang hadir dan mengikuti 

perang Badar." 
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: الطبعة ِلنان –دار الفكر، بريوت -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد اهلروي القاري  -ه.  1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مؤسسة الرسالة
ح اجلامع الصحيح/ اتلوضيح لرش-ه. 1426ياض، الر الوطن، مدار العثيمني، صالح بن حممد للشيخ الصاحلني؛ رياض رشح - م2002 - ـه1422 األوىل،

 .م 2008 - ـه 1429 األوىل، الطبعة -سوريا –دار انلوادر، دمشق  -املحقق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث-عمر بن يلع بن امللقن 
   (4925) الرقم املوحد:
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صىل اهلل -جاء حَب من األحبار إىل رسول اهلل 
فقال: يا حممد، إنا جند أن اهلل  -عليه وسلم

 جيعل السماوات لَع إصبع، واألرضني لَع إصبع
 

Seorang rahib yahudi mendatangi 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia 

berkata, "Wahai Muhammad, kami 
mendapati bahwa Allah meletakkan langit-
langit di satu jari, bumi-bumi di satu jari, 

pepohonan di satu jari, air di satu jari, 
debu di satu jari dan makhluk lainnya di 

satu jari. Lalu Dia mengatakan, "Aku 
adalah Sang Raja." Lalu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tertawa hingga 
nampak gigi-gigi geraham beliau karena 

membenarkan ucapan rahib tersebut. 
Kemudian beliau membaca, "Dan mereka 

tidak mengagungkan Allah dengan 
pengagungan yang semestinya padahal 

bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya 
pada hari kiamat." (QS. Az-Zumar: 67). 

Dalam riwayat Muslim, "Gunung-gunung 
dan pepohonan di satu jari, kemudian Dia 

menggoyang semuanya dan berfirman, 
"Aku Sang Raja, Aku adalah Allah." Dalam 
riwayat Bukhari, "Dia meletakkan langit-

langit di satu jari, air dan debu di satu jari, 
serta makhluk lainnya di satu jari". 

 :احلديث .176
قال: "جاء َحرْبٌ من  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-األحبار إىل رسول اهلل 
يا حممد، إنا جند أن اهلل جيعل السماوات ىلع إِْصبٍَع، 
رََضنَي ىلع إِْصبٍَع، والشجر ىلع إِْصبٍَع، واملاء ىلع 

َ
واأل

َى ىلع إِْصبٍَع، وسائر اخللق ىلع إِْصبٍَع،  إِْصبٍَع، والرثَّ
صىل اهلل عليه -فيقول: أنا امللك، فضحك انليب 

حىت بََدْت نََواِجَذهُ تَْصِديًقا لقول احلرب، ثم قرأ:  -وسلم
يًعا َقبَْضتُُه يَْوَم  رُْض مَجِ

َ
َ َحقَّ قَْدرِهِ َواأل )َوَما قََدُروا اّللَّ

ويف رواية ملسلم: "واجلبال والشجر ىلع الِْقيَاَمِة(. 
إِْصبٍَع، ثم َيُهزُُّهنَّ فيقول: أنا امللك، أنا اهلل".  ويف رواية 
َى  للبخاري: "جيعل السماوات ىلع إِْصبٍَع، واملاء والرثَّ

 ىلع ِإْصبٍَع، وسائر اخللق ىلع ِإْصَبٍع".

** 

176. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-,ia mengatakan, 

"Seorang rahib yahudi mendatangi Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Wahai 

Muhammad, kami mendapati bahwa Allah meletakkan 

langit-langit di satu jari, bumi-bumi di satu jari, 

pepohonan di satu jari, air di satu jari, debu di satu jari 

dan makhluk lainnya di satu jari. Lalu Dia mengatakan, 

"Aku adalah Sang Raja." Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tertawa hingga nampak gigi-gigi 

geraham beliau karena membenarkan ucapan rahib 

tersebut. Kemudian beliau membaca, "Dan mereka 

tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang 

semestinya padahal bumi seluruhnya dalam 

genggaman-Nya pada hari kiamat." (QS. Az-Zumar: 

67). Dalam riwayat Muslim, "Gunung-gunung dan 

pepohonan di satu jari, kemudian Dia menggoyang 

semuanya dan berfirman, "Aku Sang Raja, Aku adalah 

Allah." Dalam riwayat Bukhari, "Dia meletakkan langit-

langit di satu jari, air dan debu di satu jari, serta 

makhluk lainnya di satu jari". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -هلل عنهريض ا-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سحرب : بفتح احلاء وكرِسها أحد أحبار ايلهود، وهو العالم، ألنه اعرف بتحبري الالكم وحتسينه وملا يبَق هل من أثر علومه يف قلوب انلا •

ر وُيؤنهث •  .ىلع إْصبَع : واحد األصابع يذكه

 .املراد به هنا األرضالرثى : الرتاب انلديه ولعل  •

 .الشجر : ما هل ساٌق صلٌب اكنلخل وغريه •

 .وسائر اخللق : باقيهم •

 .نواجذه : مجع ناِجذ ويه: أقىص األرضاس، وقيل: األنياب، وقيل: ما بني األسنان واألرضاس، وقيل: يه الضواحك •

 .يهزههن : هز اليشء حتريكه أي: حيركهن •

 .كخردلة : يه حبٌة صغريٌة جداً  •

 .اجلبهارون : مجع جبهار وهو العاين املتسلِّط •

 :فوائد احلديث
 .بيان عظمة اهلل سبحانه وصغر املخلوقات بالنسبة إيله .1

ره حق قدره .2  .أن من أرشك به سبحانه لم يُقدِّ

 .ىلع ما يليق به -سبحانه-إثبات ايلدين واألصابع وايلمني والشمال والكف والقبضة هلل  .3

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -يت يف اتلوراة باقيٌة عند ايلهود اذلين يف زمن الرسول أن هذه العلوم اجلليلة ال .4 فوها -َصىلَّ اّللَّ  .لم ينِكروها ولم حيرِّ

أن رجال من  -ريض اهلل عنه-خيربنا ابن مسعود 
 -صىل اهلل عليه وسلم-علماء ايلهود جاء إىل انليب 

يوم  -سبحانه-وذكر هل أنهم جيدون يف كتبهم أن اهلل 
القيامة جيعل السموات ىلع إصبع، واألرضني ىلع 
إصبع، والشجر ىلع إصبع، والرثى ىلع إصبع، ويف 

ر املخلوقات ىلع إصبع، رواية: واملاء ىلع إصبع، وسائ
، ويه مخسة كما يف الروايات -جل وعال-من أصابعه 

الصحيحة، وليست كأصابع املخلوقني، وأنه يظهر 
شيئا من قدرته وعظمته عزوجل فيهزهن ويعلن 
ملكه احلقييق، وكمال ترصفه املطلق وألوهيته احلقة. 

حىت بدت  -صىل اهلل عليه وسلم-فضحك انليب 
َ نواجذه تصديقا لق ول احلرب، ثم قرأ: }َوَما قََدُروا اّللَّ

يعاً َقبَْضتُُه يَْوَم الِْقيَاَمِة{ رُْض مَجِ
َ
 .َحقَّ قَْدرِِه َواأل

** 

Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan pada 

kita bahwa seorang rahib yahudi (rabi) datang pada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ia menyebutkan 

pada beliau bahwa dalam kitab-kitab mereka 

mendapati bahwa Allah Yang Maha suci di hari kiamat 

kelak meletakkan langit-langit di satu jari, bumi-bumi di 

satu jari, pepohonan di satu jari dan debu di satu jari. 

Dalam riwayat lain: Air di satu jari dan makhluk-

makhluk lainnya di satu jari dari jari-jari-Nya -Jallā wa 

'Alā- yang berjumlah lima, sebagaimana disebutkan 

dalam riwayat-riwayat yang sahih, namun tentunya 

tidak seperti jari-jari makhluk. Dia mempertontonkan 

sedikit dari kekuasaan dan keagungan-Nya, lalu Dia 

menggoyang-goyang makhluk-makhluk itu dan 

menyerukan adanya kerajaan-Nya yang hakiki, 

kesempurnaan pengaturan-Nya yang tanpa batas dan 

sifat uluhiyah-Nya yang benar. Lalu Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tertawa hingga gigi-gigi geraham 

beliau terlihat karena membenarkan ucapan rahib itu. 

Kemudian beliau membaca, "Dan mereka tidak 

mengagungkan Allah dengan pengagungan yang 

semestinya padahal bumi seluruhnya dalam 

genggaman-Nya pada hari kiamat." (QS Az-Zumar: 67) 
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 .تفرهد اهلل سبحانه بامللك وزوال لك ملٍك لغريه .5

 .اتفاق ايلهودية واإلسالم يف إثبات األصابع هلل ىلع وجه يليق جبالهل .6

 .الضحك لسبب ال ينايف األدب .7

 .وب قبول احلق مهما اكن مصدرهوج .8

 .إثبات اسمني من أسماء اهلل وهما: امللك، واهلل، ويتضمنان صفتني هما امللك واأللوهية .9

 .-تبارك وتعاىل-إثبات صفة القول هلل  .10

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب 1435اخلامسة , مكتبة أهل األثر , الطبعة  -ت: د. دغش العجيم  252كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص
ه. امللخص يف رشح كتاب 1424اتلوحيد، ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد , مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

فؤاد عبد اِلايق, دار طوق انلجاة, الطبعة: األوىل، ه. صحيح اِلخاري, ترقيم حممد 1422اتلوحيد، للشيخ صالح الفوزان, دار العاصمة , الطبعة األوىل 
 .ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت1422

   (3386) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
  فقال: إين ُمهود

Seseorang datang pada Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- lalu mengatakan, 

"Sesungguhnya aku sedang kesulitan". 

 :احلديث .177
قال: جاء رجٌل إىل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فأرسل فقال: إين جمهوٌد،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليبِّ 
إىل بعِض نسائِه، فقالت: واذلي بعثك باحلقِّ ما عندي 
إال ماٌء، ثم أرسل إىل أخرى، فقالت مثَل ذلك، حىت 
قُلَْن لكهن مثَل ذلك: ال واذلي بعثك باحلقِّ ما عندي 

: "من -صىل اهلل عليه وسلم-إال ماٌء. فقال انليبُّ 
ا يُضيُف هذا الليلَة؟"،  فقال رجٌل من األنصار: أنا ي

رسوَل اهلِل، فانطلَق به إىل رحِله، فقال المرأته: أكِريِم 
. ويف رواية -صىل اهلل عليه وسلم-ضيف رسول اهلل 

قال المرأته: هل عندك َشٌء؟، فقالت: ال، إال قوَت 
ِصبيَاين، قال: فَعلِّليهم بيشٍء، وإذا أرادوا العشاَء 

اَج، وأرِ  ِميهم، وإذا دخَل ضيُفنا فأطِفيئ الرسِّ يِه أنَّا فنوه
ا  نَأكُل، فقعدوا وأكَل الضيُف، وباتا طاويني، فلمَّ

فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أصبَح غدا ىلع انليبِّ 
 "لقد َعِجَب اهلُل من َصِنيِعكما بَضيِفكما الليلَة".

** 

177. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan, 

"Seseorang datang pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, lalu ia mengatakan, "Sungguh aku sedang 

kesulitan." Beliau lantas mengirim seorang utusan 

pada seorang istri beliau, dan istri ini mengatakan, 

"Demi Żat yang mengutusmu (Rasulullah) membawa 

kebenaran, aku hanya punya air." Kemudian beliau 

mengutusnya ke istri yang lain, yang lain juga 

menjawab seperti ucapan di atas, hingga semua istri 

beliau memberikan jawaban seperti itu, "Tidak. Demi 

Żat yang mengutusmu membawa kebenaran, aku 

hanya memiliki air." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

lalu bersabda, "Siapa yang mau menjamu orang ini di 

malam ini?" Seorang dari kaum Anṣar mengatakan, 

"Aku (yang akan menjamunya), wahai Rasulullah." Lalu 

ia membawa orang tersebut ke rumahnya. Ia berkata 

pada istrinya, "Muliakanlah tamu Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-." Dalam riwayat lain, ia berkata pada 

istrinya, "Apakah engkau punya sesuatu (makanan)?" 

Istrinya menjawab, "Tidak, selain makanan anak-

anakku." Ia berkata, "Sibukkan mereka dengan 

sesuatu, dan apabila mereka menginginkan makan 

malam, maka tidurkanlah mereka. Lalu apabila tamu 

kita masuk, padamkan lampu dan berpura-puralah 

padanya bahwa kita sedang makan." Mereka pun 

duduk. Si tamu makan, sementara keduanya melalui 

malam dalam keadaan lapar. Di pagi harinya, lelaki dari 

kaum Anṣar ini datang pada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, maka beliau bersabda, "Sungguh 

Allah suka pada perbuatan kalian berdua terhadap 

tamu kalian tadi malam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، فقال: إين -صىل اهلل عليه وسلم-رجل إىل انليب جاء 
صىل اهلل عليه -أجد مشقة وجواع، فأرسل انليب 

إىل بعض أزواجه فقالت: واهلل ليس عندي  -وسلم
إال ماء، فأرسل إىل أخرى فقالت مثلها، وفعل ذلك 

صىل -مع أزواجه لكهن فقلن كما قالت، فقال انليب 
جل الليلة؟ فقال : من يضيف هذا الر-اهلل عليه وسلم

رجل من األنصار: أنا أضيفه يا رسول اهلل، ثم انطلق 

** 

Seseorang datang pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lalu berkata, "Sungguh aku mendapati 

kesulitan berupa kebutuhan dan rasa lapar." Maka Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengirim utusan pada 

seorang istrinya yang lalu mengatakan, "Demi Allah, 

aku tidak memiliki selain air." Beliau lalu mengirim 

utusan pada istri yang lain dan ternyata memberi 

jawaban serupa. Beliau melakukan hal ini pada istri-istri 

beliau semuanya dan mereka mengatakan seperti 

jawaban di atas. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات العقيدة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .املشقة واحلاجة وسوء العيش واجلوع جمهوٌد : أصابِّن اجلهد، وهو: •

 .رحله : مزنهل •

 .فعلليهم بيشء : اشغليهم بيشء •

 .الرساج : املصباح •

 .وأريه أنا نأكل : أظهري هل بتحريك األيدي ىلع الطعام، وحتريك الفم واملضغ •

 .طاويني : جائعني •

 :فوائد احلديث
 .دة العيش وضيقه، وقلة ذات ايلدوما اكن عليه من ش -صىل اهلل عليه وسلم-بيان حال رسول اهلل  .1

 .فضيلة إكرام الضيف وإيثاره .2

 .احلض ىلع اإليثار .3

 .جواز حتويل الضيف إىل من يكون قادًرا ىلع اإلنفاق عليه وسد حاجته .4

 .-ريض اهلل عنهما-منقبة هلذا األنصاري وامرأته  .5

 .استحباب بيان اإلعجاب ممن فعل حسنا .6

به إىل مزنهل، وقال المرأته: هل عندك َشء نقدمه 
للضيف، فقالت: ال إال طعام الصبيان، فقال: 
اشغليهم بيشء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وأمرها 
بإطفاء املصباح، وظن الضيف أنهما يأكالن، فشبع 

ا غري متعشيني إكراًما لضيف رسول اهلل الضيف وبات
-، فلما أصبح وغدا إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

صىل اهلل عليه -، أخربه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم
أن اهلل قد عجب من صنيعهما تلك الليلة،  -وسلم

والعجب ىلع ظاهره ألنه فعل غريب يتعجب منه، 
ز وهو عجب استحسان ال استناكر، استحسن ع

 .وجل صنيعهما تلك الليلة

sallam- bersabda, "Siapa yang mau menjamu orang ini 

di malam ini?" Seorang laki-laki dari kaum Anṣar 

menjawab, "Aku akan menjamunya wahai Rasulullah." 

Kemudian ia membawa tamu tersebut ke rumahnya, 

dan berkata pada istrinya, "Apakah engkau punya 

suatu makanan yang bisa kita berikan pada tamu." Si 

istri menjawab, "Tidak, selain makanan anak-anak." Ia 

berkata, "Sibukkan mereka dengan sesuatu dan 

apabila mereka menginginkan makan, tidurkanlah 

mereka." Ia juga memerintahnya memadamkan lampu 

sehingga sang tamu mengira keduanya sedang makan 

juga. Akhirnya tamu itu kenyang, sedang keduanya 

melewati malam tanpa makan malam demi 

memuliakan tamu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Keesokan harinya, lelaki Anṣar ini datang pada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan beliau 

mengabarinya bahwa Allah takjub pada perbuatan 

keduanya di malam tersebut. Makna takjub di sini 

sesuai pengertian lahirnya, karena itu perbuatan aneh 

yang layak dikagumi. Ini merupakan ketakjuban karena 

menganggap baik, bukan mengingkari, artinya; Allah -

'Azzā wa Jallā- menilai baik perbuatan keduanya di 

malam tersebut. 
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 املراجع:املصادر و

د بن حممد نبيه، اإلبانة عن رشيعة الفرقة انلاجية وجمانبة الفرق املذمومة، الرد ىلع اجلهمية، لإلمام عبيداهلل بن حممد بن بطة العكربي، حتقيق: الويل
 سيد الكم من حلنيالصا رياض. اجلوزي ابن دار اهلاليل، سليم تأيلف الصاحلني، رياض رشح بهجة. ه1418 اثلانية، الطبعة الرياض، –دار الراية 
الصاحلني، للشيخ حممد بن  رياض رشح. ه1428 األوىل، الطبعة دمشق،-كثري ابن دار الفحل، ماهر. د حتقيق انلووي، زكريا أيب لإلمام املرسلني،

ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -ه. رشح صحيح مسلم، لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
ه. صحيح مسلم، 1422الطبعة األوىل، صحيح اِلخاري، لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، 

ه. فتح اِلاري برشح صحيح اِلخاري، 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق، دار اعلم الكتب
-ة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليابريوت. كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاس-للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة

ه. نزهة املتقني 1418ه. جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب عبدالرمحن بن قاسم العاصيم وابنه، 1430الرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه1407ة عرش، بريوت، الطبعة الرابع-رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (5911) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل عليه -جاء رجل إىل رسول اهلل 
من أهل جَنٍْد ثَائُِر الرأس نَْسَمع َدوِيَّ  -وسلم

صوته، وال نفقه ما يقول، حَّت َدنَا من رسول 
فإذا هو يَسأل عن  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

 اإلسالم

 

Seorang lelaki dari penduduk Najed 
dengan rambut acak-acakan datang kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam-. 
Kami mendengar suaranya, tetapi tidak 

memahami apa yang dikatakannya 
sehingga ia mendekat kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, dan ternyata 

dia bertanya tentang Islam 

 :احلديث .178
قال: جاء  -ريض اهلل عنه-عن طلحة بن عبيد اهلل 

من أهل  -صىل اهلل عليه وسلم-رجل إىل رسول اهلل 
يقول، جَنٍْد ثَائُِر الرأس نَْسَمع َدِويَّ صوته، وال نفقه ما 

فإذا  -صىل اهلل عليه وسلم-حىت َدنَا من رسول اهلل 
صىل اهلل -هو يَسأل عن اإلسالم، فقال رسول اهلل 

قال: « مخس َصلَواٍت يف ايلوم واللَّيلة»: -عليه وسلم
؟ قال:  وَّعَ »هل يلعَّ َغرْيُُهنَّ فقال  رسول « ال، إال أن َتطَّ

« نوصيام شهر رمضا»: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
وَّعَ »قال: هل يلعَّ َغرْيُه؟ قال:  قال: وذكر « ال، إال أن َتطَّ

الزاكة، فقال: هل  -صىل اهلل عليه وسلم-هل رسول اهلل 
وَّعَ »يلعَّ َغرْيَُها؟ قال:  ْدبَر الرَُجل وهو « ال، إال أن َتطَّ

َ
فأ

زيد ىلع هذا وال أْنُقص منه، فقال 
َ
يقول: واهلل ال أ

فْلَح إن َصَدق»: -ه وسلمصىل اهلل علي-رسول اهلل 
َ
 .«أ

** 

178. Hadis: 

Dari Ṭalḥah bin Ubaidillāh -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, “Seorang lelaki dari penduduk Najed dengan 

rambut acak-acakan datang kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam-. Kami mendengar 

suaranya, tetapi tidak memahami apa yang 

dikatakannya sehingga ia mendekat kepada Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, dan ternyata dia bertanya 

tentang Islam. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa 

sallam- menjawab, "Salat lima waktu sehari semalam." 

Ia bertanya, "Apakah ada salat wajib lainnya?" Beliau 

menjawab, "Tidak ada, kecuali jika kamu salat sunah." 

Beliau meneruskan, "Dan puasa pada bulan 

Ramadan." Ia bertanya, "Apakah ada puasa wajib 

lainnya?" Beliau menjawab, "Tidak ada, kecuali jika 

kamu puasa sunah." Beliau meneruskan, "Dan zakat." 

Ia bertanya, "Apakah ada sedekah wajib lainnya?" 

Beliau menjawab, "Tidak ada, kecuali jika kamu 

sedekah sunah." Setelah itu laki laki itu balik pulang 

sambil berkata, "Demi Allah, saya tidak akan 

menambahkan kewajiban ini dan juga tidak akan 

menguranginya." Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa 

sallam- bersabda, "Dia beruntung jika jujur.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من أهل  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
مرتفع، ولم يفقه الصحابة جند، شعره منتفش وصوته 

صىل -قوهل حىت اقرتب من انليب  -ريض اهلل عنهم-
، فسأهل عن اتلاكيلف الرشعية يف -اهلل عليه وسلم

بالصالة،  -صىل اهلل عليه وسلم-اإلسالم، فبدأ انليب 
وأخربه أن اهلل قد افرتض عليه مخس صلوات يف لك 
يوم ويللة، فقال: هل يلزمِّن َشء من الصلوات غري 
الصلوات اخلمس. فقال: ال يلزمك غري الصلوات 
اخلمس، ومنها صالة اجلمعة؛ ألنها من صالة ايلوم 
والليلة، إال إذا تطوعت زيادة ىلع ما أوجبه اهلل 

** 

Seorang lelaki dari penduduk Najed datang kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- dengan rambut 

yang berantakan dan nada suara yang sangat tinggi. 

Para sahabat sama sekali tidak memahami maksud 

ucapannya, sehingga dia mendekat kepada Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, dan ternyata dia 

menanyakan kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam. 

Nabi -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- memulai jawabannya 

dengan menyebut salat sembari mengabarkan 

padanya bahwa Allah mewajibkan atasnya salat lima 

waktu sehari semalam. Dia kemudian bertanya, 

"Apakah ada salat lain yang wajib atasku selain salat 

lima waktu itu?". Rasulullah menjawab, "Tidak ada 

kewajiban selain lima waktu itu," termasuk lima waktu 
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  األسماء واألحاكم < اإلسالمالعقيدة <  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-طلحة بن عبيد اهلل  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جند : منطقة واسعة من األرض املرتفعة ليس ارتفاعها بالشديد، تمتد من احلجاز رشقًا إىل ايلمامة غربًا •

 .متفرق الشعر بسبب ترك الرفاهيةثائر الرأس :  •

 .دوي صوته : صوته مرتفع •

 .دنا : اقرتب •

 .أدبر : توىل وانرصف •

 .أفلح إن صدق : فاز وجنا إن صدق •

 :فوائد احلديث
 .سماحة الرشيعة اإلسالمية وتيسريها ىلع امللكفني .1

: -صىل اهلل عليه وسلم-عليك، فذلك خري. ثم قال 
ومما أوجبه اهلل عليك صوم شهر رمضان، فقال 

ة ىلع صوم الرجل: هل يلزمِّن َشء من الصيام زياد
رمضان. فقال: ال يلزمك َشء غري صوم رمضان، إال 
أن تتطوع بالصوم، كصوم االثنني واخلميس والست 

-من شوال وعرفة، فهذا خري. ثم ذكر هل رسول اهلل 
الزاكة، فقال الرجل: هل يلزمِّن  -صىل اهلل عليه وسلم

َشء من الصدقات بعد إخراج زاكة املال؟ قال: ال 
تتطوع بيش من عندك من غري  يلزمك َشء إال أن

-إجياب، فهذا خري. وبعد أن سمع الرجل من انليب 
اتلاكيلف الرشعية وىل مدبرا  -صىل اهلل عليه وسلم

، أنه سيلزتم بما أوجبه اهلل عليه -تعاىل-وأقسم باهلل 
صىل اهلل -من غري زيادة وال نقصان. فقال رسول اهلل 

رجل فيما ىلع إثر ذلك: إذا َصَدَق ال -عليه وسلم
حلف عليه، فإنه يكون مفلًحا وآخًذا بسبب 

 .عليه -جل وعال-الفالح، وهو القيام بما أوجبه اهلل 

ini adalah salat Jumat, karena ia termasuk bagian lima 

salat dalam sehari semalam, kecuali jika kamu salat 

sunah sebagai tambahan atas apa yang Allah wajibkan 

atasmu, maka itu lebih baik. Kemudian beliau -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam- melanjutkan penjelasannya, 

"Dan termasuk hal yang diwajibkan Allah atas dirimu 

adalah puasa pada bulan Ramadan." Maka lelaki itu 

menyela, "Apakah ada puasa lain yang wajib bagiku 

sebagai tambahan atas puasa Ramadhan?!" Beliau 

menjawab, "Tidak ada kewajiban puasa selain puasa 

pada bulan Ramadan, kecuali jika engkau melakukan 

puasa sunah, seperti puasa pada hari Senin dan hari 

Kamis, puasa enam hari bulan Syawal dan puasa 

Arafah, maka itu lebih baik." Kemudian Rasulullah -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam- menjelaskan padanya 

tentang kewajiban zakat. Maka lelaki itu bertanya, 

"Apakah ada kewajiban sedekah lain atasku setelah 

aku membayar zakat mal?" Beliau menjawab, "Tidak 

ada kewajiban sedekah lain atasmu, kecuali jika kamu 

bersedekah sunah, maka itu lebih baik." Setelah orang 

ini mendengarkan penjelasan kewajiban-kewajiban 

syariat dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 

maka dia langsung pergi sambil bersumpah kepada 

Allah -Ta'ālā-, bahwa ia akan konsisten mengerjakan 

perkara-perkara yang diwajibkan Allah atasnya 

tersebut tanpa menambahi kewajiban ini dan juga tidak 

menguranginya." Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa 

sallam- langsung bersabda, "Jika laki-laki itu komitmen 

dengan sumpahnya, maka ia akan beruntung (dunia 

akhirat), dan telah mewujudkan faktor kesuksesan, 

yaitu menjalankan segala sesuatu yang diwajibkan 

oleh Allah -Ta'ālā- atasnya.” 
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 .فيه صورة من ِغلظة األعراب .2

نَه من االقرتاب منه وسؤاهل، خبالف حال العظماءهلذا الرجل، فقد  -صىل اهلل عليه وسلم-حسن معاملته  .3  .َمكَّ

 .باألهم فاألهم -تعاىل-اِلدء يف ادلعوة إىل اهلل  .4

 .اإلسالم عقيدة وعمل، فال ينفع عمل من غري إيمان، كما أنه ال وجود لإليمان من غري عمل .5

 .اإلسالم أو إضعاف اإليمانإن هذه األراكن مؤثرة يف نفس اإلسالم، وأن اتلهاون فيها يؤدي إىل اخلروج عن  .6

 .يف ادلعوة إىل اهلل تعاىل وتعليم انلاس -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .7

 .فيه مثال ىلع ِحْرص من بَلَغه اإلسالم ودخل فيه ىلع أن يعرف أحاكمه .8

وعية عمله، بل املرشوع أن من حلف ال يدل ىلع مرش -أال يزيد ىلع الواجبات-للرجل ىلع ما حلف عليه  -صىل اهلل عليه وسلم-إقرار انليب  .9
؛ ألنه حديث عهد بإسالم وال -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع يمني ثم رأى غريها خرًيا منها أن يفعل اذلي هو خري ويكفر عن يمنيه، وإنما أقره 

 .يريد اإلكثار عليه حىت يستقر اإلسالم يف قلبه، ثم تأيت بعد ذلك بانلوافل

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
 1397لطبعة األوىل: م نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، ا1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـهصحيح اِلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل اِلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش 
 رياض بريوت –الرتاث العريب   ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش: دار إحياء1422األوىل، 

 ـه  ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن  1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني،
لعثيمني، عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة اإللكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش           رشح رياض الصاحلني: تأيلف: حممد بن صالح ا

 .ه 1426انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
   (3700) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء ناٌس إىل انليب 
نََّة، فَبَعث  اْبَعْث َمَعَنا رجااًل ُيَعليُمونَا القرآن َوالسُّ
إيلهم َسْبِعني رجالً من األنَْصار يقال هلم: الُقرَّاء، 

 فيهم َخايل َحرَامٌ 

 

Beberapa orang datang menemui Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meminta agar 
diutus bersama mereka orang-orang yang 

akan mengajarkan mereka Alquran dan 
Sunah, maka Nabi mengirim untuk mereka 

tujuh puluh orang dari kaum Anṣār, 
mereka disebut: Qurrā' (para penghafal 

Alquran), diantara mereka pamanku yang 
bernama Harām. 

 :احلديث .179
-قال: جاء ناس إىل انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

أن ابعث معنا رجاال يعلمونا  -صىل اهلل عليه وسلم
القرآن والسنة، فبعث إيلهم سبعني رجال من 

يقرؤون األنصار يقال هلم: القراء، فيهم خايل َحراٌم، 
القرآن، ويتدارسون بالليل يتعلمون، واكنوا بانلهار 
يئُون باملاء، فيضعونه يف املسجد، وحيتطبون  جَيِ
ِة، وللفقراء،  فَّ فيبيعونه، ويشرتون به الطعام ألهل الصُّ

َفَعَرُضوا هلم  -صىل اهلل عليه وسلم-فبعثهم انليب 
َعنَّا  ْفقتلوهم قبل أن يبلغوا املاكن، فقالوا: امهلل بلَغِّ 

نبينا أنا قد لَِقينَاك فرضينا عنك ورَِضيَت َعنَّا، وأىت 
رجٌل َحَراماً خال أنس من خلفه، فطعنه بُرْمٍح حىت 
ْنَفَذُه، فقال َحَراٌم: ُفْزُت ورَبِّ الكعبة، فقال رسول 

َ
أ

إن إخوانكم قد قُِتلُوا »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
أنا قد لقيناك فرضينا وإنهم قالوا: امهلل بلغ عنا نبينا 

 «.عنك ورضيت عنا

** 

179. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', dia 

berkata, "Beberapa orang datang menemui Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meminta agar diutus 

bersama mereka orang-orang yang akan mengajarkan 

mereka Alquran dan Sunah, maka Nabi mengirim untuk 

mereka tujuh puluh orang dari kaum Anṣār, mereka 

disebut: Qurrā' (para penghafal Alquran), diantara 

mereka pamanku yang bernama Harām, mereka rajin 

membaca Alquran, mengulang-ulanginya pada malam 

hari dan mempelajari isinya, dan pada siang hari 

mereka mengambil air dan menaruhnya di masjid, 

mereka juga bekerja mencari kayu bakar untuk mereka 

jual dan hasilnya mereka belikan makanan untuk 

orang-orang ṣuffah dan orang fakir. Kemudian Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengutus mereka, akan 

tetapi di perjalanan mereka dihadang dan dibunuh 

sebelum sampai ke tujuan, maka mereka pun berdoa, 

" Ya Allah sampaikanlah (kabar) tentang kami kepada 

Nabi kami bahwa kami telah berjumpa dengan-Mu, 

kami rida dengan-Mu dan Engkau pun rida kepada 

kami". Kemudian datang seorang laki-laki kepada 

paman Anas yang bernama Haraam dari belakangnya, 

kemudian ia menusuknya dengan tombak dari 

belakang sampai tembus. Lalu Harām pun berkata, 

"Aku telah menang demi Rabb pemilik Kakbah." Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah dibunuh 

dan sesungguhnya mereka mengatakan, "Ya Allah 

sampaikanlah tentang kami kepada Nabi kami, 

bahwasanya kami telah berjumpa dengan-Mu dan kami 

rida kepada-Mu dan Engkau pun rida kepada kami". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن وفًدا من بعض القبائل العرب أتوا 
فزعموا أنهم قد  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل انليب 

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أسلموا وطلبوا من انليب 

** 

Makna hadis ini: "Utusan beberapa kabilah Arab 

mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, mereka 

mengaku telah masuk Islam dan meminta dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar mengirim kepada 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

418 
 

هم صىل اهلل -بمن يعلمهم القرآن فأمدهم انليب  َيُمدَّ
بسبعني رُجاًل يقال هلم: القراء؛ وذلك  -عليه وسلم

لكرثة أخذهم للقرآن، ومع انشغاهلم بكرثة قراءة 
القرآن، إال أن ذلك لم يمنعهم من االكتساب وهلذا 

يئُون -ريض اهلل عنه-قال أنس  : "واكنوا بانلَّهار جَيِ
 املسجد، َوحَيْتَِطبُوَن َفيَِبيُعونَُه، باملاء، َفيََضُعونَه يف

ِة، وللفقراء" ومعناه  فَّ ويَشرتون به الطعام ألهل الصُّ
أنهم يف أوقات انلهار جيلبون املاء ويضعونه يف 
املسجد وقفا ملن أراد استعماهل لطهارة أو رشب أو 
غريهما. "َوحَيْتَِطبُوَن َفيَِبيُعونَُه، ويشرتون به الطعام 

ِة، وللفقراء" أي جيمعون احلطب فيبعونه ألهل الصُّ  فَّ
ويشرتون به الطعام ويتصدقون به ىلع الفقراء ومنهم 
ة. وأصحاب الصفة هم: الفقراء الغرباء  أهل الُصفَّ

صىل اهلل عليه -اذلين اكنوا يأوون إىل مسجد انليب 
ة وهو ماكن  -وسلم واكنت هلم يف آخر املسجد ُصفَّ

يبيتون فيه. ثم إن منقطع من املسجد مظلل عليه 
بَعث القراء مع القوم،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

فلما نزلوا برئ معونة، وذلك قبل أن يصلوا إىل 
ِسنَِّة، 

َ
مقصدهم وهو مزنل أيب براء ابن ُماَلِعِب اأْل

قَصدهم اعمر بن الطفيل، ومعه عصبة من الرجال 
نَّا قد لَِقينَاَك فقاتلوهم، فقالوا: "اللُهمَّ بلِّغ عنَّا نبيَّنا أ

فرِضيْنَا عنَّك ورِضيت عنَّا" ويف رواية: "أال بَلِّغوا عنَّا 
قْوَمنا أنا قد لِقيْنَا ربَّنا فََريِض عنَّا وأرَضانا"، فأخرب 

: "أنهم قد لقوا -صىل اهلل عليه وسلم-ِجرْبيل انليب 
ربهم، فَرىِض عنهم وأرضاهم"، كما يف رواية اِلخاري. 

: "إن -صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل
إْخَوانَكم قد قُِتلوا وإنهم قالوا: اللَّهم بلِّغ عنَّا نبيَّنا أنَّا 
قد لَِقيَناَك فََرِضينا عنَّك ورَِضيت عنَّا" واملعىن أن اهلل 

قد ريض عنهم بطاعتهم ورضوا عنه بما  -تعاىل-
أكرمهم به وأعطاهم إياه من اخلريات والرىض من اهلل 

 .إفاضة اخلري واإلحسان والرمحة -تعاىل-

mereka orang-orang yang akan mengajarkan Alquran 

kepada mereka, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengirimkan tujuh puluh orang yang disebut: 

Qurrā; karena banyaknya mereka mempelajari 

Alquran. Meskipun mereka sibuk membaca dan 

mempelajari Alquran, namun hal tersebut tidak 

menghalangi mereka untuk tetap bekerja, oleh karena 

itu Anas -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Mereka pada 

siang hari mengambil air dan menaruhnya di masjid, 

mereka juga mencari kayu bakar lalu menjualnya dan 

hasilnya mereka belikan makan untuk orang-orang 

ṣuffah dan orang fakir", maksudnya: pada siang hari 

mereka mengambil air dan menaruhnya di masjid 

sebagai wakaf bagi siapapun yang ingin 

menggunakannya untuk bersuci, minum, atau 

selainnya. "mereka juga mencari kayu bakar lalu 

menjualnya dan hasilnya mereka belikan makan untuk 

orang-orang ṣuffah dan orang fakir". Maksudnya 

mereka mengumpulkan kayu bakar untuk mereka jual 

dan hasilnya mereka belikan makanan serta mereka 

sedekahkan untuk orang-orang fakir termasuk orang-

orang ṣuffah. Orang-orang ṣuffah ialah: orang-orang 

fakir pendatang yang tinggal di masjid Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, mereka punya tempat khusus di 

bagian belakang masjid, yaitu tempat yang ada 

atapnya terpisah dari masjid, mereka tidur disitu. 

Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengirim 

para Qurrā` tersebut beserta utusan dari kabilah Arab 

tadi. Ketika sampai di "Bi`r Ma'ūnah", sebelum sampai 

di tempat tujuan mereka yaitu rumah Abu al-Barā` bin 

Mulā'ib al-Asinnah, mereka dihadang oleh 'Āmir bin 

Ṭufail bersama sekelompok laki-laki dan mereka pun 

menyerang utusan tadi. " Ya Allah sampaikanlah 

(kabar) tentang kami kepada Nabi kami, bahwasanya 

kami telah berjumpa dengan-Mu dan kami rida kepada-

Mu dan Engkau pun rida kepada kami". Dalam riwayat 

lain: "Sampaikanlah (kabar) tentang kami untuk kaum 

kami bahwasanya kami telah menemui Rabb kami dan 

Dia telah meridai kami dan membuat kami rida". 

Kemudian Malaikat Jibril pun menyampaikan kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "bahwa mereka 

sudah menemui Tuhan mereka (meninggal), Dia 

meridai mereka dan telah membuat mereka rida juga," 

sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: 

"bahwasanya saudara-saudara kalian telah dibunuh 

dan mereka mengatakan, " Ya Allah sampaikanlah 

(kabar) tentang kami kepada Nabi kami, bahwasanya 

kami telah berjumpa dengan-Mu dan kami rida kepada-

Mu dan Engkau pun rida kepada kami". Maksudnya: 
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 العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يأوي إيله فقراء املهاجرين _صىل اهلل عليه وسلم  _مسجد رسول اهلل أهل الصفة : الصفة ماكن مظلل يف  •

 .فعرضوا هلم : اعرتضوا طريقهم •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ورسوهل  -تعاىل-رضيت عنا : بطاعتك واتلوفيق بما يريض اهلل  •

 .أنفذه : أخرجه من اجلهة األخرى •

 :فوائد احلديث
 .لمإقبال الصحابة ىلع قراءة القرآن وطلب الع .1

 .تمسك الصحابة بدينهم مع شدة فقرهم .2

 .جواز وضع الطعام والرشاب يف املسجد .3

 .جواز األكل والرشب يف املسجد إذا دعت احلاجة إىل ذلك واكن الطعام  يسرياً  .4

 .مرشوعية الصدقة وفضيلة االكتساب من احلالل هلا .5

 .بذل اجلهد يف العبادة ال يمنع من اتلكسب .6

ة  .7  .يف املسجد -ع مظلَّلأي: موض -جواز عمل ُصفَّ

 .جواز املبيت يف املسجد .8

 .-ريض اهلل عنهم-تواضع الصحابة وعدم تكلفهم  .9

 .ينبيغ ىلع اإلمام بعث العلماء تلعليم انلاس .10

 . أهل الكفر قوم اغدرون ينبيغ ىلع املسلمني أخذ احلذر منهم .11

 .فيه جواز احللف برب الكعبة .12

 .هلل تبارك وتعاىلإثبات صفة السمع والرؤيا والرضا وغري ذلك  .13

 .من الفوز والفالح _صىل اهلل عليه وسلم _أهل اإلسالم ىلع يقني يف حياتهم وبعد موتهم بما أخرب به انليب  .14

 .تكريم اهلل هلم بتسخري الويح لإلخبار عنهم .15

 .(فيه فضيلة ظاهرة للشهداء وثبوت الرضا منهم وهلم وهو موافق؛ لقوهل تعاىل: ) ريض اهلل عنهم ورضوا عنه  .16

 .بل ولعلم بمكر أوئلك القوم -ريض اهلل عنهم-ال َيْعلم الَغيْب ولو اكن يعلم الغيب لعلم بمقتل أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .17

 .إثبات الكرامات ألويلاء اهلل .18

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4بن عالن، ط

ه. 1428األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت،  ، حتقيق: عصام هادي، وزارة4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دمشق، بريوت، 
ه. 1422، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، 1صحيح اِلخاري، ط

، بريوت. الاكشف عن حقائق السنن )رشح املشاكة( للطييب، حتقيق: عبد صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب
، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1417احلميد هنداوي، مكتبة اِلاز، مكة، 

Allah -Ta'ālā- telah rida kepada mereka dengan 

ketaatan mereka dan mereka pun telah rida kepada 

Allah atas kemulian dan kebaikan-kebaikan yang Allah 

berikan kepada mereka. Rida Allah adalah: limpahan 

kebaikan dan rahmat dari-Nya. 
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ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة 1392بريوت،  -ياء الرتاث العريب ، دار إح2ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ، ط1430
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14من اِلاحثني، ط

   (3597) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

وجنتان من  جنتان من فضة آنيتهما، وما فيهما،
ذهب آنيتهما، وما فيهما، وما بني القوم وبني أن 
ينظروا إىل ربهم إال رداء الكَبياء لَع وجهه يف 

 جنة عدن

 

"Dua surga dari perak, wadah-wadahnya 
dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dua 

surga dari emas, wadah-wadahnya dan apa-
apa yang ada di dalamnya. Tidak ada tabir 

antara orang-orang dengan melihat kepada 
Rabb mereka, kecuali selendang kebesaran 

di wajah-Nya, kelak di surga 'Adn". 

 :احلديث .180
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

ٍة آنِيَتُهما، وما فيهما، وَجنَّتاِن ِمن » َجنَّتاِن ِمن ِفضَّ
آنِيَتُهما، وما فيهما، وما بني القوِم وبني أْن َذَهٍب 

ياُء ىلع وجِهه يف َجنَّة  ينظروا إىل ربِّهم إالَّ رِداُء الِكرْبِ
 «.َعْدنٍ 

** 

180. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Dua surga dari perak, wadah-wadahnya dan 

apa-apa yang ada di dalamnya. Dua surga dari emas, 

wadah-wadahnya dan apa-apa yang ada di dalamnya. 

Tidak ada tabir antara orang-orang dengan melihat 

kepada Rabb mereka, kecuali selendang kebesaran di 

wajah-Nya, kelak di surga 'Adn". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث يدل ىلع تفاوت منازل اجلنة ودرجاتها، 
ا ومعىن، حيث يكون  فبعضها أىلع من بعض حسًّ
بناؤها من اذلهب، وأوانيها من اذلهب، وبعضها 
يكون بناؤها من الفضة، وأوانيها من الفضة، 
ومعلوم أن اذلهب هو أىلغ املعادن وأنفسها دلى 
املخاطبني بالقرآن عند نزوهل، وجيوز أن يكون فيها 
ما هو أىلع من اذلهب وأرفع؛ ألن اهلل  تعاىل أخرب أن 
ذن سمعته، وال خطر ىلع 

ُ
فيها ما ال عني رأته، وال أ

قلب برش، وقع يف أول بعض روايات هذا احلديث: 
احلديث ...« ِجنان الفردوس أربع، ثنتان من ذهب »

م وبني أن ينظروا إىل ربهم إال رداء وما بني القو»قوهل: 
فيه اتلرصيح بقرب « الكربياء ىلع وجهه يف جنة عدن

َمهم ويزيد يف  نظرهم إىل ربهم، فإذا أراد تعاىل أن ُينَعِّ
كرامتهم رفع رداء الكربياء عن وجهه فنظروا إيله. 
وأهل السنة يثبتون رداء الكربياء هلل تعاىل، ورؤية 

ة، من غري تكييف وال تمثيل املؤمنني لربهم يف اجلن
ومن غري حتريف وال تعطيل، كما يثبتون هل وجًها 
يليق جبالهل، وال جيوز تأويل َشء من ذلك ورصفه 

 .عن ظاهره، كما هو مذهب السلف الصالح

** 

Hadits ini menunjukkan perbedaan kedudukan dan 

tingkatan surga. Sebagian surga lebih tinggi dari 

sebagian lainnya secara kasat mata dan maknawi, di 

mana bangunannya dari emas dan wadah-wadahnya 

dari emas. Sebagian lagi bangunannya dari perak dan 

wadah-wadahnya dari perak. Sebagaimana diketahui, 

bahwa emas adalah barang tambang yang paling 

mahal dan berharga bagi orang-orang yang diseru oleh 

Al-Qur'an ketika turun. Boleh jadi dalam surga itu ada 

sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mahal dari emas, 

karena Allah -Ta'ālā- mengabarkan bahwa di dalam 

surga ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, 

tak didengar oleh telinga, dan tak terlintas dalam hati 

manusia. Dalam satu riwayat yang berhubungan 

dengan hadits ini disebutkan, "Surga-surga Firdaus 

ada empat; dua dari emas dst." al-Hadits. Sabda 

beliau, "Pemisah antara satu kaum dengan melihat 

kepada Rabb mereka hanyalah selendang kebesaran 

di muka-Nya di surga 'Adn. Dalam hadits ini terdapat 

keterangan dekatnya pandangan mereka kepada 

Rabbnya. Apabila Allah -Ta'ālā- hendak menjadikan 

mereka nikmat dan menambah kemuliaan mereka, 

maka Dia mengangkat selendang kebesaran dari 

wajah-Nya lalu orang-orang pun memandang-Nya. 

Ahlussunnah menetapkan selendang kebesaran milik 

Allah -Ta'ālā-, kejadian kaum mukminin melihat Tuhan 

mereka di surga tanpa ada pertanyaan bagaimana dan 

penyerupaan serta tanpa penyimpangan dan 

pengosongan makna. Sebagaimana mereka 

menetapkan wajah bagi-Nya yang selaras dengan 
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َفاُت اإِللَِهيَهُة << الرؤية اتلصنيف:   عقيدة << الصِّ

 متفق عليه راوي احلديث:

 أبو موىس األشعري ريض اهلل عنه اتلخريج:
 صحيح مسلم منت احلديث:مصدر 

 :معاين املفردات
 آنيتهما : مفردها: إناء، وهو واعء للطعام أو الرشاب •

 جنة عدن : عدن أي إقامة، وهو اسم من أسماء اجلنة ومنازهلا •

 :فوائد احلديث
 تفاوت منازل اجلنة ودرجاتها .1

يليق به، وجيب أن يؤَمن بها ىلع ما أفاده انلص دون حتريف وال فيه وصُف اهلل تعاىل بأن الكربياء رداؤه، ويه كسائر صفاته، تثبت ىلع ما  .2
 .تعطيل

 فيه ديلل ىلع فضل جنة عدن، وعلوها، ومن الزم ذلك علو اهلل تعاىل؛ ألنهم ينظرون إيله تعاىل من فوقهم .3

 إثبات الوجه هلل تعاىل من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل .4

 يف اجلنة إثبات رؤية املؤمنني لربهم .5

 إثبات صفة الكرب والكربياء هلل تعاىل  ويه صفٌة ذاتيٌة خربيٌَّة ثابتٌة هلل َعزَّ وجلَّ بالكتاب والسنة .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 مللكا عبد بن بكر أىب بن حممد بن ألمحد اِلخاري، صحيح لرشح الساري إرشاد. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

ه. رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري، لعبد اهلل  1323رصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، امل القتييب القسطالين
أمحد خمتار عبد احلميد عمر  ه. معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور 1405بن حممد الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 

صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر  -م.  2008 - ـه 1429بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 
اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ،  قَّ  م 2006 - ـه 1426السَّ

   (8316) الرقم املوحد:

keagungan-Nya, dan tidak boleh menakwilkan sesuatu 

pun dari itu dan mengubahnya dari zahirnya, 

sebagaimana madzhab salaf shalih. 
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نَْواُعُه << السحر . اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلهوِْحيُد َوأ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ُجنُْدب اخلري  اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حد الساحر : عقوبة الساحر يف ادلنيا رشاًع  •

ْحر املراد هنا: هو استخدام الشياطني، واالستعانة بها؛ حلصول أمر، بواسطة اتلََّقرُّب ذللك  • ْحر، والسِّ الشيطان بيشء الساحر : هو من يقوم بالسِّ
 .من أنواع العبادة

 .باهلاء واتلاء« رضبة»َقتْلُه. وُروي رضبه :  •

 :فوائد احلديث
 .بيان حد الساحر: أنه يُقتل وال يُستتاب .1

 وجود السحر بني املسلمني ىلع عهد عمر فكيف بمن بعده؟ .2

 .حتريم تعلم السحر وتعليمه .3

 .ِعَظم جريمة السحر، وأنه من الكبائر .4

 املراجع:املصادر و

مكتبة السوادي، جدة،  -دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد-
دار العاصمة  -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد-م. 2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -اململكة العربية السعودية

دار ابن اجلوزي، اململكة العربية  -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد-م. 2001 -ه1422الطبعة: األوىل  -الرياض
ِلايق حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ا -سنن الرتمذي -ه. 1424الطبعة: اثلانية, حمرم  -السعودية

 الضعيفة األحاديث سلسلة- م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب -وإبراهيم عطوة عوض 
- م 1992 / ـه 1412 األوىل،: الطبعة/السعودية العربية اململكة - الرياض املعارف، دار- ادلين،األِلاين نارص حممد/األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة

 .م2003 - ـه1424الطبعة: األوىل،  -صالح بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ، دار اتلوحيد-اتلوحيد كتاب لرشح اتلمهيد
   (5964) الرقم املوحد:

ْيف بة بالسَّ احر رَضْ  Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal  َحدُّ السَّ
dengan pedang. 

 :احلديث .181
احر »مرفواع:  -ريض اهلل عنه-عن جندب  َحدُّ السَّ

يْف ُبُه بالسَّ  «.رَضْ

** 

181. Hadis: 

Dari Jundub -raḍiyallāhu 'anhu- (ia meriwayatkan) 

secara marfū': "Hukuman bagi penyihir adalah 

dipenggal dengan pedang”. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

ْخَطر 
َ
ْحُر ِمن أ ا اكن السِّ األمراض االجتماعية؛ ملا لـمَّ

َدة وانلتائج اخلبيثة: ِمن  َينُْجُم عنه ِمن املفاسد الـُمَؤكَّ
ْخِذ األموال باِلاطل، واتلفريق بني الـَمْرء 

َ
الَقتْل، وأ

وَزوْجه، جعل اهلل هل عالًجا شافيًا باستئصاهل مجلة 
واحدة، بَقتْل الساحر حىت يستقيم املجتمع بفضائله 

 .وطهارته واستقامته

** 

Tatkala sihir merupakan salah satu penyakit sosial 

yang paling berbahaya, karena dapat mengakibatkan 

kerusakan-kerusakan yang nyata dan hasil-hasil yang 

buruk seperti pembunuhan, mengambil harta secara 

batil, dan memisahkan antara seseorang dengan 

pasangannya, maka Allah menentukan baginya obat 

ampuh yang dapat menghilangkannya sekaligus, yaitu 

dengan membunuh penyihir tersebut agar masyarakat 

kembali merasa aman dengan segala kemuliaan, 

kesucian, dan keistikamahannya. 
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 Hadis Syafaat  حديث الشفاعة

 :احلديث .182
 -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان وأيب هريرة 

انلاس فيقوم  -تبارك وتعاىل-جيمع اهلل »مرفواعً: 
املؤمنون حىت تُْزلََف هلم اجلنة، فيأتون آدم صلوات 
اهلل عليه، فيقولون: يا أبانا استفتح نلا اجلنة، فيقول: 

أبيكم! لست وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة 
بصاحب ذلك، اذهبوا إىل ابِّن إبراهيم خليل اهلل، 
قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لسُت بصاحب 
ذلك إنما كنت خليال من وراِء وراء، اعمدوا إىل 
موىس اذلي لكمه اهلل تكليما، فيأتون موىس، فيقول: 
لسُت بصاحب ذلك، اذهبوا إىل عيىس لكمة اهلل 

لست بصاحب ذلك، فيأتون  وروحه، فيقول عيىس:
فيقوم فيؤذن هل، وتُرَسُل  -صىل اهلل عليه وسلم-حممدا 

اَط يمينا وشماال  َ األمانة والرحم فيقومان َجنْبيََت الرصِّ
لُُكم اكلرَبْقِ  قلُت: بأيب وأيم، أي َشء َكَمرِّ « فيَُمرُّ أوَّ

، »الرْبِق؟ قال:  ألم تروا كيف يمر ويرجع يف َطْرفِة َعنْيٍ
، وَشدِّ الرِّجال جتري بهم ثم كَ  رْيِ يح، ثم َكَمرِّ الطَّ َمرِّ الرِّ

أعماهلم، ونبيكم قائم ىلع الرصاط، يقول: رب َسلِّْم 
َسلِّْم، حىت تعجز أعمال العباد، حىت ييجء الرجل ال 
يستطيع السري إال زَْحَفا، ويف حافيت الرصاط الَكيِلُب 

ِمَرْت به، فَ 
ُ
َمْخُدوٌش نَاٍج، ُمَعلََّقٌة مأمورة بأخذ من أ

واذلي نفس أيب هريرة بيده، إن «. وُمَكْرَدٌس يف انلار
 .َقْعَر جهنم لسبعون خريفا

** 

182. Hadis: 

Dari Hużaifah bin al-Yamān dan Abu Hurairah -

raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Allah -Tabāraka wa 

Ta'ālā- kelak akan mengumpulkan manusia, kemudian 

orang-orang mukmin berdiri hingga surga didekatkan 

kepada mereka. Lantas mereka mendatangi Adam -

ṣalawātullāh 'alaihi- seraya berkata, "Wahai bapak 

kami, minta bukakanlah pintu surga ini untuk kami." 

Beliau menjawab, "Bukankah yang mengeluarkan 

kalian dari surga adalah dosa bapak kalian? Aku tidak 

pantas memintakan hal ini untuk kalian. Pergilah ke 

tempat anakku, Ibrahim Khalīlullāh." Ia (perrawi) 

berkata, "Lantas mereka mendatangi Ibrahim. Ibrahim 

berkata, "Aku tidak pantas memintakan hal ini untuk 

kalian. Aku hanyalah khalīl (kekasih Allah) yang berada 

di belakang sekali. Pergilah kepada Musa yang diajak 

bicara langsung oleh Allah." Mereka mendatangi Musa. 

Musa berkata, "Aku tidak pantas memintakan hal ini 

untuk kalian. Pergilah kepada Isa; kalimat dan ruh 

Allah." Isa berkata, "Aku tidak pantas memintakan hal 

ini untuk kalian." Selanjutnya mereka mendatangi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau berdiri 

dan diizinkan untuk membukanya. Kemudian 

dilepaskanlah amanat dan kasih sayang lalu keduanya 

berdiri di kedua tepi jembatan; kiri dan kanan lalu orang 

pertama dari kalian melintasinya secepat kilat." Aku 

bertanya, "Demi bapak dan ibuku, secepat kilat 

bagaimana maksud anda?" Beliau menjawab, 

"Tidakkah kalian melihat bagaimana kilat datang dan 

pergi hanya dalam sekejap mata? Lalu ada yang 

melewatinya secepat angin, lalu ada yang secepat 

burung, dan ada pula yang melintasinya bagaikan 

orang yang berlari kencang. Semua itu tergantung 

amal-amal mereka." Sementara itu Nabi kalian berdiri 

di atas jembatan sambil berdoa, "Wahai Rabbku, 

selamatkanlah. Selamatkanlah." Sampai pada giliran 

orang-orang yang amal baiknya sedikit, hingga datang 

seseorang yang tidak bisa berjalan melainkan dengan 

merangkak. Dan di kedua tepi jembatan tergantung 

alat-alat pengait dari besi yang diperintahkan untuk 

mengambil orang-orang yang harus diambilnya. 

Diantara mereka ada orang yang terluka tetapi 

selamat, dan ada pula orang yang tercabik-cabik lalu 

dilemparkan ke dalam neraka." Demi Zat yang jiwa Abu 

Hurairah berada di tangan-Nya, sesungguhnya dasar 

neraka Jahanam itu sejauh perjalanan tujuh puluh 

tahun." 
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  اآلخر < احلياة اآلخرةالعقيدة < اإليمان بايلوم  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جيمع اهلل انلاس يوم القيامة للحساب واجلزاء فيقوم 
 املؤمنون حىت تُقرب هلم اجلنة، وال تفتح هلم لطول

 -عليه السالم-املوقف يوم القيامة، فيذهبون آلدم 
يطلبون منه أن يسأل اهلل أن يفتح اجلنة، هلم فريدهم 
بأنه ليس أهال ذللك؛ وذلك بسبب ذنبه اذلي اكن 
سببا يف خروجهم مجيعاً من اجلنة، فريسلهم إىل 

؛ ألنه خليل اهلل واخللة أىلع -عليه السالم-إبراهيم 
إىل إبراهيم فيقول هلم: لست  مراتب املحبة فيذهبون

بتلك ادلرجة الرفيعة اذهبوا ملوىس فإن اهلل سبحانه 
-قد لكمه مبارشة من غري واسطة, فيذهبون ملوىس 

فيقول هلم: لست أهاًل ذللك اذهبوا  -عليه السالم
لعيىس فإن اهلل خلقه بكلمة منه, فيذهبون لعيىس 

فيقول هلم: لست أهاًل ذللك,  -عليه السالم-
 -حممد صىل اهلل عليه وسلم-هبون نلبينا فيذ

فيطلبون منه أن يسأل اهلل أن يفصل بينهم ويفتح هلم 
اجلنة فيجيبهم ويستأذن فيؤذن هل، وتأيت األمانة 
والرحم فتقفان ىلع جانيب الرصاط، وهو جرس ممدود 
فوق جهنم ويمر انلاس عليه ىلع قدر أعماهلم، فمن 

لح فهو مرسع ىلع اكن يف ادلنيا مساراع للعمل الصا
هذا الرصاط، وكذلك العكس فمنهم انلايج ومنهم 
من يسقط يف جهنم وإن قعر جهنم ال يصله إال بعد 

 .سبعني  سنة، ِلعده والعياذ باهلل

** 

Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat 

untuk hisab (perhitungan) dan balasan. Lantas orang-

orang mukmin berdiri hingga surga didekatkan kepada 

mereka, namun tidak dibuka karena lamanya waktu 

berdiri pada hari kiamat. Maka mereka pergi menemui 

Adam -'alaihi as-salām- meminta kepadanya agar ia 

memohon kepada Allah untuk membukakan surga bagi 

mereka. Adam menolak mereka bahwa dirinya bukan 

orang yang pantas untuk itu. Hal ini disebabkan 

dosanya yang menjadi sebab keluarnya mereka semua 

dari surga. Lantas ia mengutus mereka (pergi) kepada 

Ibrahim, karena ia adalah khalīlullāh (kekasih Allah), 

dan kekasih merupakan derajat kecintaan yang paling 

tinggi. Lantas mereka pergi kepada Ibrahim. Ibrahim 

berkata kepada mereka, "Aku tidak memiliki derajat 

yang tinggi seperti itu. Pergilah kepada Musa karena 

Allah -Subḥānahu- telah berbicara kepadanya secara 

langsung tanpa perantara." Mereka pun mendatangi 

Musa. Lalu Musa berkata kepada mereka, "Aku bukan 

orang yang pantas untuk itu. Pergilah kepada Isa 

karena Allah telah menciptakannya dengan kalimat 

dari-Nya." Lantas mereka pergi menemui Isa. Isa 

berkata kepada mereka, "Aku bukan orang yang 

pantas untuk itu." Selanjutnya mereka pergi kepada 

Nabi kita Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 

meminta kepada beliau agar memohon kepada Allah 

untuk menetapkan keputusan di antara mereka dan 

membukakan surga untuk mereka. Beliau menjawab 

(permintaan) mereka lalu beliau diberi izin. Lantas 

datanglah amanat dan kasih sayang, lalu keduanya 

berdiri di dua tepi jembatan; yaitu jembatan yang 

membentang di atas Jahanam. Orang-orang melintas 

di atasnya sesuai dengan amalan-amalan mereka. 

Orang yang di dunia bersegera melakukan amal saleh 

maka dia melintas dengan cepat di atas jembatan ini. 

Demikian pula sebaliknya. Di antara mereka ada yang 

selamat; ada juga yang jatuh di Jahanam. 

Sesungguhnya dasar Jahanam tidak dapat dicapai 

kecuali setelah tujuh puluh tahun perjalanan karena 

jauhnya. Kita berlindung kepada Allah darinya. 
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 :معاين املفردات
 .تزلف : تقرب •

 .لست بصاحب ذلك : أي: لست صاحب الترشيف بهذا املقام •

 .اهلل : أصل اخللة اإلختصاص, ويه هنا أىلع درجات املحبةخليل  •

 .-عليه السالم-من وراء وراء : أي: لست بتلك ادلرجة الرفيعة، وهذا تواضعا منه  •

 .اعمدوا : اذهبوا واقصدوا •

 .ط أب، روحه: أي: ذو روح من اهلل ال بتوس-تعاىل-ألنه خلق بأمره  -عليه السالم-لكمة اهلل وروحه : أطلق ىلع عيىس  •

 .وترسل األمانة والرحم : اهلل أعلم كيف يكون ذلك •

 .اكلربق : أي: مثل الربق والربق هو رشارة كهربائية تظهر يف السماء •

 .طرفة عني : أي: مدة وقوع اجلفن ىلع اجلفن •

 .أشد الرجال : أي: أقوى الرجال يف جريهم الرسيع •

 .ماهلمجتري بهم أعماهلم : أي: أنهم يف َسعة السري ىلع حسب أع •

 .تعجز أعمال العباد : أي: تضعف أعماهلم الصاحلة عن َسعة املرور ىلع الرصاط •

 .زحفا : املراد هنا امليش ىلع االْسِت ويه املؤخرة وذلك لعجزهم عن امليش املعتاد •

 .الكيلب : مجع لَكُّوب, وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم •

 .فمخدوش : أي: جمروح وممزق •

 .: يقاد بعنف إىل جهنم ويرىم فيهامكردس : أي •

 .قعر جهنم : أي: أسفل جهنم، وآخرها •

نَة، مثل قوهلم لألسبوع: سبتا أو مجعة •  .خريفا : املراد باخلريف هنا السَّ

 .استفتح : اسأل نلا فتحها •

 .الرصاط : جرس ممدود ىلع منت جهنم يمر عليه أهل انلاس •

 :فوائد احلديث
 .-السالمعليه -أصل البرش من آدم  .1

 .تواضع األنبياء فلك حييل األمر إىل اآلخر .2

 .إخبار عن مصري انلاس وأن اهلل جامعهم إيله يوم القيامة يلحاسبهم .3

 .-صىل اهلل عليه وسلم-اجلنة ال تفتح إال باستفتاح من نبينا حممد  .4

 .هو الشافع املشفع يوم القيامة -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  .5

 .الرحم، حيث يقومان ىلع جانيب الرصاطتعظيم شأن األمانة و .6

 .-سبحانه-أحوال انلاس ىلع الرصاط وأنهم ينجون من العذاب بأعماهلم ويدخلون اجلنة برمحة اهلل  .7

 .شدة هول جهنم وبعد قعرها وأنها دار الاكفرين واملنافقني .8

 املراجع:املصادر و

فؤاد عبداِلايق, دار إحياء الرتاث العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد 
م. بهجة انلاظرين رشح 1987 - 1407اعم  14تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف اِلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف, مؤسسة الرسالة, ط 

ه. رشح رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني, تأيلف: حممد 1418زي، الطبعة األوىل رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلو
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب  -ه. 1425الصالح العثيمني, طبعة املؤسسة انلارش: مدار الوطن, ط اعم  

 .بريوت-العريب 
   (5865) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < الوالء والرباء < أحاكم الوالء والرباء اتلصنيف:
  واتلثاؤبالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العطاس 

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
تُْه : أمر من التسميت، وهو أن يقول هل: يرمحك اهلل •  .فَسمِّ
 .فُعْدُه : اعد املريض: زاره •

 .فاتَهِبْعه : امش خلف جنازته •

حق املسلم لَع املسلم ست: إذا لقيته فسلم 
عليه, وإذا داعك فأجبه, وإذا استنصحك 

ته، وإذا  فانصحه, وإذا عطس فحمد اهلل فَسمي
 مرض فُعده, وإذا مات فاْتَبعه

 

Hak seorang muslim terhadap muslim 
lainnya ada enam, yaitu: Apabila kamu 

berjumpa dengannya ucapkanlah salam; 
apabila dia mengundangmu maka 

penuhilah undangannya; bila dia meminta 
nasehat kepadamu maka nasehatilah; bila 

dia bersin dan mengucapkan Alḥamdulillāh 
ucapkanlah yarḥamukallāh (semoga Allah 
merahmatimu); bila dia sakit jenguklah; 

dan bila dia meninggal dunia hantarkanlah 
(jenazahnya). 

 :احلديث .183
حقُّ املسلم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

داعك ىلع املسلم ست: إذا لَِقيتَُه فَسلِّْم عليه, وإذا 
ِجبُْه، وإذا اْستَنَْصَحَك فانَْصْحُه, وإذا َعَطَس فََحِمَد 

َ
فَأ

تُْه، وإذا مرض فُعْدُه, وإذا مات فاتَِّبْعهُ   «اهلل فَسمِّ

** 

183. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': 

"Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 

enam, yaitu: Apabila kamu berjumpa dengannya 

ucapkanlah salam; apabila dia mengundangmu maka 

penuhilah undangannya; bila dia meminta nasehat 

kepadamu maka nasehatilah; bila dia bersin dan 

mengucapkan Alḥamdulillāh ucapkanlah 

yarḥamukallāh (semoga Allah merahmatimu); bila dia 

sakit jenguklah; dan bila dia meninggal dunia 

hantarkanlah (jenazahnya)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اإلسالم دين املحبة واملودة واإلخاء، حيث عليها 
األسباب اليت حتقق هذه ويرغب فيها، وذلا رشع 

الغايات الرشيفة. ومن أهم تلك الغايات القيام 
بالواجبات االجتماعية بني أفراد املسلمني، من 
إفشاء السالم، وإجابة ادلعوة، وانلصح يف املشورة، 

 .وتشميت العاطس، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز

** 

Islam adalah agama cinta, kasih sayang dan 

persaudaraan, memerintahkan serta memotivasi untuk 

melakukannya. Oleh sebab itu, disyariatkanlah sebab-

sebab yang dapat merealisasikan tujuan-tujuan mulia 

tersebut. Diantara tujuan-tujuan tersebut yang paling 

penting adalah melakukan kewajiban-kewajiban sosial 

di antara individu-individu muslim, seperti: 

mengucapkan salam, menjawab undangan, 

memberikan nasehat dalam perkara yang 

dimusyawarahkan, mendo'akan orang yang bersin, 

menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah. 
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 :فوائد احلديث
 .رد السالم فرض عني إذا اكن املسلَّم عليه فردا، ويكيف عن اجلماعة أحدهم .1

 .زيارة املريض من حقوقه ىلع إخوانه املسلمني؛ ألنها تدخل املرسة واألنس ىلع قلبه .2

 .تشييع اجلنائز من حملها والصالة عليها، ودفنها من فروض الكفاية .3

 .إثم وجوب إجابة ادلعوة ما لم يكن فيها .4

 .تشميت العاطس فرض عني .5

 ."ال يستحق العاطس التشميت إال بقوهل: "احلمد هلل .6

 .إخالص انلصح ملن طلبه حق واجب ىلع املستشار .7

 .عظمة املنهج اإلساليم يف توثيق عرى املجتمع واإليمان وأوارص املحبة بني أفراده .8

 املراجع:املصادر و

ة 1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط ه. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مكه
مة.الطبعة: اخلاِمَسة،  ح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحي 2003 - ـه 1423املكره

 .بريوت –عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (5343) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

429 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-َخرَْجَنا مع رسول اهلل 
َصاب انلاس فيه 

َ
ةيف َسَفر أ   ِشدَّ

Kami keluar bersama Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam suatu 

perjalanan yang sulit bagi peserta 
rombongan. 

 :احلديث .184
ْرقَم 

َ
قال: َخرَْجنَا مع  -ريض اهلل عنه-عن زيد بن أ

َصاب  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
يف َسَفر أ

ة،  : اَل ُتنِْفُقوا ىلع انلاس فيه ِشدَّ يَبٍّ
ُ
فقال عبد اهلل بن أ

حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-من ِعنَد رسول اهلل 
َعزُّ 

َ
وا، وقال: لنَِئْ رََجْعنَا إىل املدينة يَلُْخرَِجنَّ األ َينَْفضُّ

َتيُْت رسول اهلل 
َ
، فَأ َذلَّ

َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-منها األ

رَْسل إىل عبد 
َ
تُه بذلك، فأ ْخرَبْ

َ
يب، فاْجتََهَد فَأ

ُ
اهلل بن أ

صىل اهلل -يَِمينَه: ما فعل، فقالوا: َكَذب َزْيٌد رسول اهلل 
نَْزل  -عليه وسلم

َ
ة حىتَّ أ ا قَاَلُوه ِشدَّ فََوَقَع يف َنْفيِس ممَّ

اهلل تعاىل تَْصِدييِق: )إذا جاءك املنافقون( ثم داعُهم 
ْوا ِليَْستَْغِفَر هلم فَلَوَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

 ُرُؤوَسُهم.

** 

184. Hadis: 

Dari Zaid bin Arqam-raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Kami keluar bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam suatu perjalanan yang sulit bagi peserta 

rombongan. Lantas Abdullah bin Ubay berkata kepada 

rekan-rekannya, "Janganlah kalian berinfak kepada 

orang-orang yang bersama Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- sampai mereka bercerai-berai 

meninggalkannya!" Ia berkata, "Jika kita kembali ke 

Madinah, pastilah orang yang lebih mulia akan 

mengusir orang yang lebih hina dari Madinah." Aku 

datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

lalu mengabarkan kepada beliau tentangnya. 

Selanjutnya Rasulullah Shallalahu 'Alaihi wa Sallam 

mengutus orang kepada Abdullah bin Ubay untuk 

menanyakan kabar tersebut. Abdullah bin Ubay lalu 

mengerahkan segala usahanya untuk bersumpah 

(mengingkari) atas apa yang telah dilakukannya. 

Mereka berkata, "Zaid telah berdusta kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Aku pun 

merasa sesak karena apa yang mereka katakan itu, 

sampai Allah menurunkan ayat yang membenarkanku, 

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu," (QS. 

Al-Munafiqun: 1) maka Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memanggil mereka guna 

memintakan ampunan untuk mereka. Namun mereka 

malah memalingkan kepalanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه اكن مع  -ريض اهلل عنه-يذكر زيد بن األْرقَم 
يف سفر واكن معه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

املؤمنون واملنافقون فأصاب انلاس ِضيق وشدة لقلة 
يب بن َسلول ما عندهم من الزاد، فتلكم عبد 

ُ
اهلل بن أ

، فقال: )اَل ُتنِْفُقوا ىلع َمْن -رأس الكفر وانلفاق-
وا( ]املنافقون:  [ يعِّن: ال 7عند رسول اهلل حىت َينَْفضُّ

تعطوهم شيئاً من انلفقة، حىت جيوعوا ويتفرقوا 
. وقال أيًضا : -صىل اهلل عليه وسلم-ويرتكوا انليب 

( )لنَِئْ رجعنا إىل املدينة يَلُْخرِ  َذلَّ
َ
َعزُّ منها األ

َ
َجنَّ األ

[ ويعِّن باألَعزِّ نفسه وقومه، وباألَذلِّ 8]املنافقون: 

** 

Zaid bin Al-Arqam-raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan 

bahwa ia bersama Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dalam suatu perjalanan, pesertanya terdiri 

dari orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. 

Lantas orang-orang ditimpa kesulitan dan kesusahan 

karena kurangnya bekal yang ada pada mereka. Ketika 

itulah, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong kekufuran 

dan kemunafikan, berkata, "Janganlah kalian berinfak 

kepada orang-orang yang bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sampai mereka bercerai-

berai meninggalkannya." (QS. Al-Munafiqun: 7). Yakni 

janganlah kalian memberi mereka nafkah sedikit pun 

sampai mereka lapar, bercerai-berai dan meninggalkan 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-!" Ia juga 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األسماء واألحاكم < انلفاقالعقيدة <  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-زيد بن أْرقَم  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

فسمع ذلك زيد بن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
صىل اهلل -فأىت إىل انليب  -ريض اهلل عنه-األْرقَم 

فأخربه؛ بأن عبد اهلل بن أيب بن سلول  -عليه وسلم
صىل -أرسل إيله انليب يقول كذا وكذا، حيذره منه، ف

، فحلف واشتد يف احللف أنه لم -اهلل عليه وسلم
َيْقل ذلك، وهذا هو دأب املنافقني، حيلفون ىلع 
الكذب وهم يعلمون فأقسم أنه ما قال ذلك، واكن 

يَقبل عالنيتهم ويرتك  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
َسيرتهم إىل اهلل، فلما بَلَغ ذلك زيد بن األْرقَم اشتد 
عليه األمر؛ ألن الرجل َحلَف وأقسم عند الرسول 

واجتهد يمينه يف ذلك ،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
صىل اهلل -فقالوا: َكَذب زيد بن األْرقَم رسول اهلل 

-يعِّن أخرب زيٌد بن األرقَم رسول اهلل  -عليه وسلم
خبرب َكَذب، فاشتد ذلك ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم
أنزل اهلل تصديق وبينه بقوهل :  زيد بن األْرقَم حىت

"إذا جاءك املنافقون" أي: سورة املنافقني ثم داع انليب 
: املنافقني وىلع رأسهم عبد -صىل اهلل عليه وسلم-

ا صدر منهم من فُحش  اهلل بن أيب؛ ليستغفر هلم عمَّ
القول، فاعرضوا عن ذلك استكبارا، واحتقارا للنيب 

يَْستَِغفر هلم عند اهلل ، يف كونه -صىل اهلل عليه وسلم-
 .-تعاىل-

berkata, "Jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang 

yang lebih mulia akan mengusir orang yang lebih hina 

dari Madinah." (QS. Al-Munafiqun: 8). Yang dimaksud 

dengan orang-orang mulia adalah dirinya dan 

kaumnya. Sedangkan orang yang lebih hina adalah 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. "Berita ini 

terdengar oleh Zaid bin Al-Arqam-raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

pun mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lalu melaporkan kepada beliau bahwa Abdullah 

bin Ubay bin Salul telah mengatakan begini dan begitu, 

hingga mengingatkan beliau darinya. Selanjutnya 

Rasulullah Shallalahu 'Alaihi wa Sallam mengutus 

orang kepada Abdullah bin Ubay untuk menanyakan 

kabar tersebut. Abdullah bin Ubay bersumpah dan 

sangat keras dalam bersumpah bahwa ia tidak 

mengatakan itu. Inilah kebiasaan orang-orang munafik. 

Mereka bersumpah atas dusta padahal mereka 

mengetahuinya. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak 

mengatakan hal itu. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menerima keterangan mereka dan 

membiarkan rahasia hatinya kepada Allah. Saat hal itu 

sampai kepada Zaid bin Al-Arqam, ia pun merasa berat 

dengan hal itu karena orang tersebut (Abdullah bin 

Ubay) telah bersumpah di hadapan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan mengerahkan segala 

kemampuannya untuk bersumpah. Orang-orang 

berkata, "Zaid bin Al-Arqam telah berdusta kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Yakni Zaid bin 

Al-Arqam telah menyampaikan berita bohong kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Tentu saja itu 

membuat Zaid bin Al-Arqam merasa sesak sampai 

Allah menurunkan ayat yang membenarkannya 

dengan firman-Nya, "Apabila orang-orang munafik 

datang kepadamu," (QS. Al-Munafiqun: 1) yakni surat 

(ciri orang-orang -edit) munafik. Lalu Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memanggil orang-orang 

munafik, terutama pemimpinnya Abdullah bin Ubay 

guna memintakan ampunan untuk mereka atas ucapan 

keji yang keluar dari mulut mereka. Ternyata mereka 

berpaling dari itu karena sifat sombong pada diri 

mereka sekaligus penghinaan terhadap Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, karena beliau 

hendak memohonkan ampun untuk mereka kepada 

Allah Ta'ala. 
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 :معاين املفردات
 شدة : كرب •

 .حىت ينفضوا : حىت يتفرقوا •

 .فاجتهد يمنيه : أي: بذل ما وسعه يف احللف •

 جانب، إعراضالووا رؤوسهم : أمالوا رؤوسهم من جانب إىل  •

 :فوائد احلديث
 .ما يالقونه من ضنك العيش يف سبيل اهلل تعاىل _ريض اهلل عنهم  _وأصحابه  _صىل اهلل عليه وسلم  _حتمل انليب  .1

 .انلارعدم االغرتار بمن خرج للقتال يف سبيل اهلل تعاىل، فقد اكن املنافقون خيرجون مع انليب صىل اهلل وعليه وسلم وهم يف ادلرك األسفل من  .2

 .جواز إفشاء أَسار املنافقني، واخلائنني، وال يعترب ذلك من الِغيبَة .3

ين وأهله ] ال تنفقوا..[ ألجل تفريقهم بعد اجتماعهم ىلع انليب صىل اهلل عليه وسل .4  .ميف احلديث: إحدى وسائل أهل انلفاق يف حماربة ادلِّ

أه  .5 اه وَبرَّ  .وجعل هل شأنامن صدق مع اهلل لم يَِكله إىل نفسه، بل قَوَّ

 ولوال إقرارهم لقالوا : ) ال تنفقوا ىلع من عند حممد ( _صىل اهلل عليه وسلم  _فيه إقرار أهل الكفر وانلفاق برسالة انليب  .6

قه من فوق سبع سماوات _ريض اهلل عنه  _فيه فضيلة زيد بن أْرقَم  .7  .وأن اهلل تعاىل َصدَّ

 .خلرب من العدوليف احلديث اتلثبت من األخبار ولو اكن ناقل ا .8

 .وشفقته باملنافقني؛ فقد داعهم ليستغفر هلم مع ما صدر منهم _صىل اهلل عليه وسلم  _رمحة انليب  .9

 .وصربه ىلع أهل انلفاق _صىل اهلل عليه وسلم  _فيه ُحلم انليب  .10

 .فيه تكذيب اهلل تعاىل للمنافقني والرِّد عليهم .11

 .فقد حلفوا أيمانا فاجرة، أنهم لم يقولوا، فكذبهم اهلل تعاىلفيه كذب املنافقني واَتاذهم آيات اهلل هزوا،  .12

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1بن نارص العمار، ط

، 1ه. صحيح اِلخاري، ط1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط
ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422ق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طو

ه.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني  1410حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. دار اِليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف ، ط 
 .ه1426ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1407ؤسسة الرسالة، ، م14ملجموعة من اِلاحثني، ط

   (3861) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 :فوائد احلديث

 .فضل يوم اجلمعة ىلع سائر أيام األسبوع .1

 .تعاىل، ودفع نقمتهاحلث واإلكثار من األعمال الصاحلة يف يوم اجلمعة، واتلأهب نليل رمحة اهلل  .2

 .إثبات وجود اجلَنَّة .3

 املراجع:املصادر و

م. نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: 1997 - ـه1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:  
مشاكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة اِلحوث العلمية  ه.  مراعة املفاتيح رشح1397مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

ه.   صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش: دار إحياء 1404وادلعوة واإلفتاء، الطبعة اثلاثلة، 
 ديلل.   ه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني بن ماهر. د: حتقيق انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –الرتاث العريب 

بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة اإللكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.            رشح رياض الصاحلني، تأيلف:  حممد: تأيلف الفاحلني،
 .ه1426حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة، 

   (3711) الرقم املوحد:

َخرْيُ يوٍم َطلََعْت عليه الشمس يوُم اجُلمعة: فيه 
ْخِرَج منها

ُ
ْدِخَل اجَلنة، وفيه أ

ُ
  ُخلَِق آَدم، وفيه أ

Hari terbaik dimana matahari terbit adalah 
hari Jum'at; pada hari itu Adam 

diciptakan, dimasukkan surga dan 
dikeluarkan darinya pada hari itu pula. 

 :احلديث .185
َخرْيُ يوٍم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َطلََعْت عليه الشمس يوُم اجلُمعة: فيه ُخِلَق آَدم، وفيه 
ْخِرَج منها

ُ
ْدِخَل اجلَنة، وفيه أ

ُ
 «.أ

** 

185. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu secara marfu', 

(Nabi bersabda), "Hari terbaik dimana matahari terbit 

adalah hari Jum'at; pada hari itu Adam diciptakan, 

dimasukkan surga dan dikeluarkan darinya pada hari 

itu pula". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: أن خرْي يوٍم -صىل اهلل عليه وسلم-خُيرب انليب 
طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة، فيه ُخلق آدم، وهو 

بيده، خلقه من تراب  -عز وجل-أبو البرَش خلقه اهلل 
دخل جنة املأوى اليت 

ُ
واكن ذلك يوم اجلمعة، وفيه أ

يأوي إيلها البرش، أدخله اهلل اجلنة هو وزوجه، ويف 
بأن خيرج من اجلنة ولم  -تعاىل-يوم اجلمعة أمره اهلل 

-يكن إخراجه لإلهانة، بل ملا اقتضته حكمة اهلل 
 .-تعاىل

** 

Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam mengabarkan bahwa 

hari terbaik kala matahari terbit adalah hari jum'at. 

Pada hari itu Adam diciptakan. Dia adalah moyang 

manusia yang Allah ciptakan dengan tanganNya. Dia 

ciptakan ia dari tanah dan itu pada hari jum'at. Pada 

hari itu pula ia dimasukkan ke surga yang nantinya 

manusia akan kembali ke sana. Allah memasukkan dia 

dan istrinya ke surga. Pada hari jum'at pula Allah Ta'ala 

memerintahkan untuk mengeluarkan keduanya dari 

surga. Dikeluarkan bukan untuk dihinakan, tetapi untuk 

keputusan hikmah yang Allah kehendaki. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان باملالئكة < اجلن

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .املارج : اللهب اذلي يعلو انلار، فيختلط بعضه ببعض: أمحر، وأصفر، وأخرض •

 .مما وصف لكم : من الطني •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-تنبيه ىلع عظيم قدرة اهلل  .1

 .املالئكة واجلن واإلنسانبيان أصل تكوين خلقة  .2

 .خلق اهلل املالئكة من نور .3

 .خلق اهلل اجلان من نار .4

 .خلق اهلل آدم من طني .5

 .يف احلديث ديلل ىلع أن اجلن هم ذرية الشيطان األكرب اذلي أىب أن يسجد آلدم .6

ُخلَِقت املالئكة من نور، وخلق اجلان من 
  مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم

"Malaikat diciptakan dari cahaya, jin 
diciptakan dari nyala api dan Adam 

diciptakan dari apa yang telah diterangkan 
kepada kalian". 

 :احلديث .186
-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-اعئشة عن 

ُخلقت املالئكة من نور، »: -صىل اهلل عليه وسلم
وُخلق اجلَانُّ من َماِرٍج من نار، وُخلق آدم مما وُِصَف 

 «.لكم

** 

186. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, ia berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Malaikat 

diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, 

dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan 

kepada kalian." (HR. Muslim). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن بدء اخللق، فذكر  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب 
أن املالئكة خلقوا من انلور، وذللك اكنوا لكهم ال 
يعصون اهلل وال يستكربون عن عبادته، أما اجلن 
فخلقوا من نار، وهلذا يتصف كثري منهم بالطيش 
والعبث والعدوان، وخلق آدم مما ذكر لكم يعِّن 
خلق من طني من تراب من صلصال اكلَفخار؛ ألن 

عليه -ثم صار فخاًرا فخلق منه آدم الرتاب صار طينًا 
 .-الصالة والسالم

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

tentang titik permulaan penciptaan makhluk. Beliau 

menyebutkan bahwa para malaikat diciptakan dari 

cahaya karena itu mereka semua tidak bermaksiat 

kepada Allah dan tidak menyombongkan diri untuk 

beribadah kepada-Nya. Adapun jin, beliau bersabda 

bahwa mereka diciptakan dari api. Karena itu, banyak 

jin yang disifati dengan kesembronoan, kesia-siaan 

dan permusuhan. Sedangkan Adam diciptakan 

sebagaimana yang telah diterangkan kepada kalian. 

Yaitu diciptakan dari tanah liat/lempung seperti 

tembikar. Sebab prosesnya dari tanah menjadi tanah 

liat/lempung lalu menjadi tembikar, maka dari sanalah 

Adam 'Alaihissalam diciptakan. Syarah Riyadhish 

Shalihin, (6/661). 
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 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق،  -
بهجة انلاظرين رشح رياض  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه،  -ه. 1418األوىلالطبعة  -الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي
-ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مؤسسة الرسالة

ِغرِي حممد بن إسماعي ُح اجلَاِمع الصَّ د إبراهيم مكتبة دار السالم، الرياض اتلَّنويُر رَشْ د إسحاق حممَّ  1432الطبعة: األوىل، -ل الصنعاين، املحقق: د. حممَّ
 .م 2011 - ـه

   (8264) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عقيدة << اإِليَماُن بِايلَْوِم اآلِخِر << َعَذاُب الَقرْبِ َونَِعيُمهُ  اتلصنيف:

 متفق عليه. راوي احلديث:

 ريض اهلل عنهأبو أيوب  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وََجبَت : غربت •

 :فوائد احلديث
 .أن فتنة القرب تقع ىلع الكفار كما تقع ىلع املسلمني .1

 .معجزة للنيب صىل اهلل عليه وسلم، حيث كشف أحوال ايلهود يف قبورهم .2

 .إثبات عذاب القرب .3

 املراجع:املصادر و

حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح اِلخاري، 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. مرقاة 1423، الطبعة: بريوت
املشلك م. كشف 2002ه، 1422املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، ِلنان، الطبعة: األوىل 

 .من حديث الصحيحني، مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، حتقيق: يلع حسني اِلواب، انلارش: دار الوطن، الرياض
   (11209) الرقم املوحد:

وجبت وقد  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انليب 
الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب يف 

 قبورها
 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar 
dan matahari telah terbenam, lalu beliau 

mendengar sebuah suara lantas beliau 
bersabda, “Yahudi sedang diazab di dalam 

kuburnya". 

 :احلديث .187
عنه، قال: خرج انليب صىل عن أيب أيوب ريض اهلل 

اهلل عليه وسلم وقد وََجبَت الشمس، فسمع صوتا 
ب يف قبورها»فقال:   «.يهوُد تُعذَّ

** 

187. Hadis: 

Dari Abu Ayyūb -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar dan matahari telah 

terbenam, lalu beliau mendengar sebuah suara lantas 

beliau bersabda, “Yahudi sedang diazab di dalam 

kuburnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خرج انليب صىل اهلل عليه وسلم وقد غربت 
بون، فقال:  الشمس، فسمع صوتا لليهود وهم يُعذَّ

 .يُعذبون يف قبورهمايلهود 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar sedangkan 

matahari telah terbenam, lalu beliau mendengar suara 

dari orang-orang Yahudi yang sedang diazab, lantas 

beliau bersabda, "Orang-orang Yahudi sedang diazab 

di dalam kubur mereka." 
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املطر، فدخلوا  خرج ثالثة نفر يمشون فأصابهم
  يف اغر يف جبل، فاحنطت عليهم صخرة

Ada tiga orang yang sedang berjalan 
kemudian hujan turun menimpa mereka. 

Lantas mereka masuk ke dalam gua di 
sebuah gunung. Tiba-tiba sebuah batu 

jatuh menutupi gua mereka. 

 :احلديث .188
عنهما، عن انليب صىل اهلل عن ابن عمر ريض اهلل 

خرج ثالثُة َنَفٍر يمشون فأصابهم »عليه وسلم، قال: 
ت عليهم  الَمَطر، فَدَخلوا يف اغٍر يف جبَل، فاحْنَطَّ
َصْخرٌة، قال: فقال بعُضهم ِلعض: ادعوا اهلَل بأفضِل 
َعَمٍل َعِملتموه، فقال أحُدهم: امهللَّ إين اكن يل أبََواِن 

يجء َشيْخاِن كبريان، فكن
َ
ْرىع، ثم أ

َ
ُت أخرج فَأ

فأْحِلب فأيجء باحِلالب، فآيت به أبويَّ فيرَْشبان، ثم 
بْيَة وأهيل وامرأيت، فاحتَبَسُت يللة، فجئُت  أِسيِقَ الصِّ
بية  وقَِظهما، والصِّ

ُ
فإذا هما نائمان، قال: فكرهُت أن أ

بَهما، 
ْ
يب وَدأ

ْ
َيتََضاَغْون عند رِْجيل، فلم يزل ذلك َدأ

الفجر، امهلل إن كنَت َتْعلَُم أينِّ فعلُت ذلك حىت طلَع 
ابْتغاء وجِهك، فافُرْج عنا ُفرْجة نرى منها السماء، 
قال: َفُفِرج عنهم، وقال اآلخر: امهلل إن كنَت تعلم 
حبُّ امرأًة ِمن بنات عيم كأَشدِّ ما حُيبُّ 

ُ
أين كنُت أ

الرجُل النساء، فقالت: ال تَنال ذلك منها حىت تعطيها 
دينار، فَسعيُْت فيها حىت مَجَعتُها، فلما َقَعدُت  مائة

ه،  بنْي رِجليْها قالت: اتِق اهلل وال َتُفضَّ اخلاَتَم إال حبقِّ
فقمُت وتركتُها، فإن كنَت تْعلَم أينِّ فعلُت ذلك ابتغاء 
 ، وجِهك، فافُرْج عنا فُرَْجة، قال: فُفِرج عنهم اثلُّلُثنْيِ

لَم أين اْستَأَجْرُت أجرًيا وقال اآلخر: امهلل إن كنَت تعْ 
ىَب ذاك أْن يأُخَذ، فَعَمدُت 

َ
بَفَرق من ُذَرة فأْعطيتُه، وأ

إىل ذلك الَفَرق فزرعتُه، حىت اشرتيُت منه بقًرا 
 ، وراِعيها، ثم جاء فقال: يا عبد اهلل أْعِطِّن َحيقِّ
فقلُت: انطلْق إىل تلك اِلقر وراِعيها فإنها لك، فقال: 

فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك،  أتستْهِزئ يب؟ قال:
امهلل إن كنَت تعلم أينِّ فعلُت ذلك ابتغاء وجهك، 

 «.فافُْرْج عنا فُكِشف عنهم

** 

188. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Ada tiga 

orang yang sedang berjalan kemudian hujan turun 

menimpa mereka. Lantas mereka masuk ke dalam gua 

di sebuah gunung. Tiba-tiba sebuah batu jatuh 

menutupi gua mereka." Beliau melanjutkan, "Kemudian 

mereka saling mengatakan kepada yang lainnya, 

"Berdoalah kepada Allah dengan (perantaraan) amal 

paling utama yang telah kalian lakukan." Seseorang 

dari mereka berdoa, "Ya Allah, dahulu aku memiliki 

kedua orangtua yang sudah renta. Setiap hari aku 

keluar untuk menggembala. Setelah itu aku pulang dan 

memerah susu, lalu aku datang dengan membawa 

susu dan memberikannya kepada kedua orangtuaku 

sehingga mereka meminumnya. Selanjutnya aku 

memberikannya kepada anak-anak, keluarga, dan 

istriku. Pada suatu malam, aku terlambat pulang 

sehingga ketika aku datang ternyata kedua orangtuaku 

sudah tidur." Dia berkata, "Aku tidak suka 

membangunkan keduanya sedangkan anak-anakku 

meliuk-liuk di bawah kakiku karena kelaparan. 

Begitulah kondisiku dan kondisi kedua orangtuaku 

hingga tiba waktu Subuh. Ya Allah, seandainya Engkau 

mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata-mata 

karena mencari rida-Mu, maka bukakanlah celah untuk 

kami agar kami dapat melihat langit darinya". Beliau 

bersabda, "Maka terbukalah sedikit celah untuk 

mereka." Orang kedua berkata, "Ya Allah, sungguh 

Engkau mengetahui bahwa aku seorang lelaki yang 

sangat mencintai seorang putri pamanku seperti 

kebanyakan laki-laki yang sangat mencintai wanita. 

Wanita itu berkata, "Engkau tidak akan bisa 

mendapatkannya (cintanya) kecuali engkau dapat 

memberi uang sebanyak seratus dinar." Maka aku 

berusaha bekerja dan berhasil mengumpulkan uang 

tersebut. Ketika aku hendak menyetubuhinya, dia 

berkata, "Bertakwalah kepada Allah, dan janganlah 

kamu renggut keperawanan kecuali dengan haq." 

Maka aku berdiri lalu pergi meninggalkan wanita 

tersebut. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui 

apa yang aku kerjakan itu semata-mata karena 

mencari rida-Mu, maka bukakanlah celah untuk kami." 

Beliau bersabda, "Maka terbukalah dua pertiga dari 
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batu yang menutup pintu gua. Kemudian orang yang 

ketiga berkata, "Ya Allah sungguh Engkau mengetahui 

bahwa aku pernah mempekerjakan seseorang dengan 

upah satu faraq (16 kati) gandum, lalu aku memberikan 

upah itu padanya namun dia tidak mau menerimanya. 

Lalu aku sengaja menanam satu faraq gandum 

tersebut sehingga dengan hasilnya aku bisa membeli 

sapi dan seorang pengembalanya. Kemudian di suatu 

hari orang itu datang kepadaku seraya berkata, "Wahai 

hamba Allah, berikanlah upahku yang dulu!" Lalu aku 

katakan, "Lihatlah sapi dan penggembalanya itu, itu 

semua milikmu." Dia berkata, "Apakah kamu 

mengolok-olokku!" Dia berkata, "Aku katakan, "Aku 

tidak mengolok-olok kamu tetapi itu semua benar 

milikmu." Ya Allah seandainya Engkau mengetahui apa 

yang aku kerjakan itu semata-mata karena mencari 

rida-Mu, maka bukakanlah celah untuk kami." Akhirnya 

mereka bisa terbebas dari gua tersebut". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خرج ثالثة من انلاس يمشون فأمطرت عليهم 
السماء، فدخلوا يف اغر يلحتموا به من شدة املطر، 
فوقعت صخرة فسدت باب الغار، فقال بعضهم 

بأفضل عمل عملتموه؛ لعل اهلل أن ِلعض: ادعوا اهلل 
يفرج عنكم ويزيل هذه الصخرة, فقال أحد 
اثلالثة: امهلل إنه اكن يل أب وأم كبريان يف السن، 
وكنت أخرج إىل املرىع فأرىع إبيل، ثم أيجء من 
املرىع، فأحلب إبيل، فأيجء باللنب فآيت به أيب وأيم 
 فأناوهلما إياه فيرشبان، ثم أسيق أوالدي الصغار
وزوجيت وبقية أهيل من أخ وأخت، فتأخرت يللة من 
الليايل بسبب أمر عرض يل، فإذا أيب وأيم نائمان، 
فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره 
أن أوقظهما, وأكره أن أسيق أوالدي وأهيل قبلهما، 
واكن أوالدي يبكون ويرصخون من شدة اجلوع عند 

حىت طلع الفجر رجيل، فلم يزل ذلك شأين وشأنهما 
واستيقظا فسقيتهما ثم سقيت أوالدي، فامهلل إن 
كنَت تعلم أين فعلت ذلك طلبًا ملرضاتك، فأزح عنا 
هذه الصخرة قليال حىت نرى السماء، ففرج اهلل 
عنهم فرجة رأوا منها السماء.  وقال اثلاين: امهلل إين 
كنت أحب أمرأة من بنات عيم حبًها شديًدا، فراودتها 

** 

Ada tiga orang keluar untuk berjalan lalu hujan 

menimpa mereka. Lantas mereka masuk ke dalam gua 

untuk berlindung dari derasnya hujan. Tiba-tiba 

sebongkah batu jatuh menutupi pintu gua. Sebagian 

mereka berkata kepada yang lainnya, "Berdoalah 

kepada Allah dengan amal paling utama yang telah 

kalian kerjakan. Mudah-mudahan Allah melapangkan 

jalan bagi kalian dan menggeser batu ini." Salah 

seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya 

aku mempunyai bapak dan ibu yang sudah tua renta. 

Aku biasa keluar menuju tempat penggembalaan dan 

menggembalakan untaku. Lalu aku datang ke tempat 

penggembalaan kemudian memerah untaku. 

Selanjutnya aku membawa susu tersebut dan 

memberikannya kepada kedua orang tuaku sehingga 

mereka meminumnya. Selanjutnya aku memberi 

minum anak-anakku yang masih kecil, istriku, dan 

keluargaku yang lain; saudara dan saudariku. Pada 

suatu malam aku terlambat datang disebabkan ada hal 

yang menghalangiku. Ternyata bapak dan ibuku sudah 

tidur. Aku pun memeras susu sebagaimana biasanya 

lalu aku berdiri di sisi kepala keduanya karena enggan 

untuk membangunkan mereka. Aku juga enggan untuk 

memberi minum anak-anakku dan keluargaku sebelum 

keduanya minum. Sementara itu anak-anakku 

menangis dan berteriak di kakiku karena sangat lapar. 

Demikianlah keadaanku dan keadaan keduanya 

hingga terbit fajar dan keduanya terbangun. Lalu aku 
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نَْواُعُه << اتلوسل اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلهوِْحيُد َوأ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عمر عبد اهلل بن  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احِلالب : اإلناء اذلي حُيلب فيه •

 .احتبست : تأخرت •

ا فامتنعت مِّن إال أن أعطيها مائة دينار، عن نفسه
لت املائة دينار، ثم أعطيتها هلا، فلما تمكنت  فحصَّ
منها وقعدت بني رجليها،  قالت يل: خف اهلل وال 
ترتكب احلرام، وال تُزل بكاريت إال باحلالل, 
فقمت من بني رجليها وتركتها، ولم أفعل بها شيئا، 

طلبا ملرضاتك،  فامهلل إن كنَت تعلم أين فعلت ذلك
فأزح عنا من هذه الصخرة، ففرج اهلل عنهم ثليث 
املوضع اذلي عليه الصخرة. وقال اثلالث: امهلل إين 
عطيه ستة 

ُ
استأجرُت أجرًيا يلعمل يل عمال ىلع أن أ

عرش رطال من اذلرة، فلما انتىه من عمله، أعطيته 
أجره فامتنع أن يأخذه، فأخذت اذلرة فزرعتها، ولم 

ها وأبيعها حىت اشرتيت منها بقرا وراعيها، أزل أزرع
ثم جاء األجري بعد مدة فقال: يا عبد اهلل أعطِّن 
حيق. فقلت: انطلق إىل تلك اِلقر وراعيها فإنها لك 
فخذها مجيًعا. فقال األجري: أتسخر مِّن؟ فقلت: إين 
ال أسخر منك، ولكنها لك, فامهلل إن كنَت تعلم أين 

رج عنا هذه الصخرة، فعلت ذلك طلبا ملرضاتك، فف
ففرج اهلل عنهم ما بيق من باب املغارة، فخرجوا 

 .منها

memberi minum keduanya kemudian anak-anakku. Ya 

Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan itu 

karena mencari keridaan-Mu, maka geserkanlah batu 

ini sedikit hingga kami dapat melihat langit." Allah pun 

melapangkan celah untuk mereka hingga dapat melihat 

langit. Orang kedua berkata, "Ya Allah, sesungguhnya 

aku dulu sangat mencintai salah seorang putri 

pamanku. Lantas aku menggodanya tapi dia 

menolakku kecuali jika aku memberinya seratus dinar. 

Aku pun berhasil mendapatkan seratus dinar lalu 

memberikannya kepadanya. Setelah aku berhasil 

menguasainya dan akan melakukan hubungan badan, 

ia berkata kepadaku, "Takutlah kepada Allah dan 

jangan lakukan hal yang haram, dan janganlah engkau 

koyak keperawananku kecuali dengan cara halal." 

Seketika aku pun berdiri dari hadapannya dan 

meninggalkannya tanpa melakukan apapun 

kepadanya. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa 

aku melakukan itu karena mencari keridaan-Mu, maka 

geserkanlah batu ini dari kami." Allah pun 

menggeserkan dua pertiga batu itu dari tempatnya. 

Orang ketiga berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku 

dulu mengupah seorang buruh untuk bekerja padaku 

dengan imbalan aku akan memberinya enam belas kati 

gandum. Setelah selesai bekerja, aku memberikan 

upahnya tapi dia menolak untuk mengambilnya. Lantas 

aku mengambil gandum itu dan menanamnya. Aku 

terus menanamnya dan menjualnya hingga bisa 

membeli sapi dan penggembalanya. Setelah beberapa 

saat, datanglah buruh itu dan berkata, "Wahai hamba 

Allah, berikanlah hakku kepadaku." Aku jawab, 

"Pergilah ke tempat sapi dan penggembalanya itu, 

sesungguhnya ia milikmu dan ambillah semuanya." 

Buruh itu berkata, "Apakah engkau mengolok-olokku?" 

Aku jawab, "Sesungguhnya aku tidak mengolok-

olokmu. Ia memang milikmu." Ya Allah, jika engkau 

mengetahui bahwa aku melakukan hal itu karena 

mencari keridaan-Mu, maka geserkanlah batu ini dari 

kami." Allah pun melapangkan pintu gua itu lalu mereka 

keluar darinya. 
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 .َيتََضاَغْون : يصيحون ويبكون •

يب : شأين •
ْ
 .َدأ

 .ابتغاء وجهك : طلبًا ملرضاتك •

 .فُرْجة : شق •

 .ال َتُفضه اخلاَتَم : ال تزل اِلاكرة إال باحلالل •

 .فََرق : بفتح الفاء والراء بعدها قاف، وقد تسكن الراء, مكيال يسع ستة عرش رطال •

ىَب : امتنع •
َ
 .أ

 .َعَمدُت : قصدت •

 :فوائد احلديث
 .فضل بر الوادلين وفضل خدمتهما وإيثارهما ىلع من سواهما من األوالد والزوجة، ووجوب انلفقة عليهما .1

 .درة عليهافضل العفاف واالنكفاف عن املحرمات بعد الق .2

 .فضيلة أداء األمانة .3

 .جواز بيع اإلنسان مال غريه واتلرصف فيه بغري إذن مالكه، ويتوقف صحته ىلع إجازة املالك بعد ذلك .4

 .جواز اإلجارة بالطعام .5

 .قبول اتلوبة، وأن من صلح فيما بيق غفر هل ما سبق، وأن من هم بسيئة فرتكها ابتغاء وجهه كتب هل أجرها .6

 .-تعاىل-يف حال الكرب واتلوسل بصالح العمل إىل اهلل يستحب ادلاعء  .7

 .إثبات كرامات األويلاء والصاحلني .8

 .يف مثلها -صىل اهلل عليه وسلم-اإلخبار عن متقديم األمم وذكر أعماهلم لرتغيب أمته  .9

 .ىلع لك َشء قدير -سبحانه- حيث أمر هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم أمرها أن تنفرج عنهم, واهلل -عز وجل-بيان قدرة اهلل  .10

 .أن اهلل تعايل سميع ادلاعء؛ فإنه سمع داعء هؤالء واستجاب هلم .11

 .أن اإلخالص من أسباب تفريج الكربات .12

 .رشع من قبلنا رشع نلا ما لم ينكره الرشع .13

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
ر بد احلنىف موىس بن أمحد بن ملحمود اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة-. بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 - ـه1399 بريوت، - العلمية املكتبة: نرش األثري، البن واألثر، احلديث غريب يف انلهاية-. بريوت –ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
الوطن للنرش،  دار: انلارش العثيمني، صالح بن حممد: تأيلف الصاحلني، رياض رشح-. الطنايح حممد حممود - الزاوى أمحد طاهر: حتقيق م،1979

ديلل -ه.  1428 - 1422الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع,  حممد بن صالح بن حممد العثيمني, دار ابن اجلوزي, الطبعة: األوىل، - ـه    1426الطبعة: 
 الرابعة،: الطبعة, ِلنان –وت الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, حممد يلع بن حممد اِلكري, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار املعرفة, بري

 .م 2004 - ـه 1425
   (10417) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحابَةِ  اتلصنيف: ْهِل الُسنَهِة يِف الَصه
َ
َحابَِة << َعِقيَدُة أ   عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصه

 اعصم واحلاكمرواه ابن أيب  راوي احلديث:

 أبو هريرة ريض اهلل عنه اتلخريج:
 السنة البن أيب اعصم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 :فوائد احلديث

 .-صىل اهلل عليه وسلم-منقبة ظاهرة ألزواج انليب  .1

 .وأنه من خري الصحابة -ريض اهلل عنه-فضيلة لعبد الرمحن بن عوف  .2

 .-تعاىل-من الكرم واإلنفاق يف سبيل اهلل بيان ملا اكن عليه عبد الرمحن بن عوف  .3

 املراجع:املصادر و

: حتقيق الصحيحني، ىلع املستدرك. ه1400 األوىل،: الطبعة بريوت، –السنة، البن أيب اعصم، حتقيق: حممد نارص ادلين األِلاين، نرش: املكتب اإلساليم 
م. فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، 1990 – ه1411 األوىل،: الطبعة ِلنان، بريوت، – العلمية الكتب دار: نرش عطا، القادر عبد مصطىف

خريكم خريكم ألهَل من بعدي، قال: فباع عبد 
الرمحن بن عوف حديقة بأربع مائة ألف، 

 صىل اهلل عليه وسلم. فقسمها يف أزواج انليب
 

Sebaik-baik kalian adalah orang yang 
paling baik kepada istri-istriku 

sepeninggalku." Abu Hurairah berkata, 
"Lantas 'Abdurrahman bin 'Auf menjual 

kebun seharga empat ratus ribu (dirham) 
lalu membagi-bagikan uangnya kepada 

istri-istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

." 

 :احلديث .189
، قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

خرُيكم خريكم ألهيل ِمن »صىل اهلل عليه وسلم: 
قال: فباع عبد الرمحن بن عوف حديقًة « . بعدي

مها يف أزواج انليب صىل اهلل  بأربع مائة ألف، فقسَّ
 عليه وسلم.

** 

189. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik 

kepada istri-istriku sepeninggalku." Abu Hurairah 

berkata, "Lantas 'Abdurrahman bin 'Auf menjual kebun 

seharga empat ratus ribu (dirham) lalu membagi-

bagikan uangnya kepada istri-istri Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam -".  

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

خريكم أيها الصحابة خريكم ألهيل: زوجايت وعيايل 
من بعد وفايت. وقد قبل الصحابة وصيته صىل وأقاريب 

اهلل عليه وسلم فقابلوهم باإلكرام واالحرتام، فمن 
ذلك أن عبد الرمحن بن عوف باع حديقة بأربع مائة 

مها بني أزواج انليب صىل اهلل عليه وسلم  .ألف، فقسَّ

** 

Wahai para sahabat, sebaik-baik kalian adalah orang 

yang paling baik kepada keluargaku; istri-istriku, 

keluargaku, dan kerabatku setelah kematianku. Para 

sahabat menerima wasiat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Mereka menerima keluarga beliau dengan 

pengagungan dan penghormatan. Di antaranya adalah 

tindakan 'Abdurrahman bin 'Auf yang menjual kebun 

seharga empat ratus ribu (dirham), lalu ia membagi-

bagikan uangnya kepada para istri Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. 
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: انلارش األِلاين، ادلين نارص حممد تأيلف وفوائدها، فقهها من وَشء الصحيحة األحاديث سلسلة. األوىل: الطبعة مرص، –املكتبة اتلجارية الكربى 
 .املعارف ملكتبة ،األوىل: الطبعة الرياض، واتلوزيع، للنرش املعارف مكتبة

   (11174) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد احلديث:راوي 

  -ريض اهلل عنه-كبشة بن ثابت  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يْف القربة : بسكون ايلاء: فم القربة •

 .قربة : واعء من اجلدل يوضع فيه املاء •

 :فوائد احلديث
الكراهة، وسبب الكراهة ورود أحاديث أخرى نهت عنه، وعلمنا أن انليه للكراهة ال للتحريم بهذا الرشب من فم القربة أو السقاء جائز مع  .1

 .احلديث وما يف معناه

حرص الصحابة ىلع االحتفاظ بآثار رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يلتربكوا بها، وهذا من خصائصه صىل اهلل عليه وسلم، فلم يكونوا  .2
 .ريض اهلل عنهما، وهما سادة األويلاء والصاحلنييتربكون بآثار أيب بكر وعمر 

 املراجع:املصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
احلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الص رياض لطرق الفاحلني ديلل

م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة 1987ه 1407الرابعة عرش، 
 -م. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 1975 - ـه1395بعة: اثلانية، الط مرص، –مصطىف اِلايب احلليب 

َّ رسوُل اهللِ   -صىل اهلل عليه وسلم-َدَخَل يلَعَ
فَرَشَِب ِمْن يِف قِْرَبٍة ُمَعلََّقٍة قائًما، فُقمُت إىل فِيها 

 َفَقَطْعُتهُ 
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengunjungiku. Beliau minum dari bibir 
geriba (kantong minum dari kulit) yang 

tergantung sambil berdiri. Aku pun 
memotong bibir geriba bekas minum 

beliau. 

 :احلديث .190
اَن  ْخِت َحسَّ

ُ
بِن ثابٍت عن أم ثابٍت َكبَْشَة بنِت ثابٍت أ

َّ رسوُل اهلِل -ريض اهلل عنهما- صىل -، قالت: َدَخَل يلَعَ
رَشَِب ِمْن يِف قِْرَبٍة ُمَعلََّقٍة قائًما،  -اهلل عليه وسلم

فَ
 فُقمُت إىل ِفيها َفَقَطْعتُُه.

** 

190. Hadis: 

Dari Ummu Tsabit, Kabsyah Binti Tsabit saudari 

Hassân Ibn Tsabit -raḍiyallāhu 'anhu-ma, dia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengunjungiku. Beliau minum dari bibir geriba 

(kantong minum dari kulit) yang tergantung sambil 

berdiri. Aku pun memotong bibir geriba bekas minum 

beliau. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قالت كبشة بنت ثابت ريض اهلل عنها: دخل يلعَّ 
رسوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فرشب من فم قربة 
معلقة قائما، وقد فعل ذلك صىل اهلل عليه وسلم 
لعدم إماكن الرشب حينئذ إال كذلك، قالت: فقمت 

رسول اهلل صىل  إىل فيها فقطعته؛ تلحفظ موضع فم
 .اهلل عليه وسلم وتتربك به، وتصونه عن االمتهان

** 

Kabsyah Bintu Tsabit -raḍiyallāhu 'anha- berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang 

mengunjungiku. Beliau minum dari bibir geriba 

(kantong minum dari kulit) yang tergantung sambil 

berdiri. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukan 

demikian karena tidak memungkinkan minum kecuali 

dengan cara itu.' Kabsyah berkata, 'Aku pun memotong 

bibir geriba bekas bibir Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk menyimpannya dan bertabarruk 

dengannya juga menjaganya dari penistaan. 
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اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -فيصل عيىس اِلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة. م1985 اثلاثلة،: الطبعة بريوت، –ملصابيح، لألِلاين، نرش: املكتب اإلساليم م. مشاكة ا2001 - ـه1421

 .م1992/  ـه1412 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة - الرياض املعارف، دار: نرش لألِلاين، األمة، يف السيئ
   (4301) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم اتلصنيف:
  الفقه < دالالت األلفاظ وكيفية االستنباطالفقه وأصوهل < أصول 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .دعوين : اتركوين من كرثة السؤال عن تفاصيل األمور •

 .استطعتم : أي: أطقتم •

ْهلََك َمْن اكَن َقْبلَُكم 
َ
َدُعويِن ما تََرْكُتُكم، إنما أ

نْبَِيائِِهْم، فإذا 
َ
ةُ ُسَؤالِِهْم َواْختاَِلُفُهْم لََعَ أ َكَْثَ

ٍء فَاْجَتنُِبوهُ،  ْمٍر َنَهْيُتُكم َعْن يَشْ
َ
َمْرتُُكْم بِأ

َ
َوإَِذا أ
تُوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ 

ْ
 فَأ

 

Janganlah bertanya kepadaku tentang apa 
yang aku tinggalkan! Sesungguhnya telah 

binasa orang-orang sebelum kalian karena 
banyak bertanya dan perselisihan mereka 

dengan para آ  abinya. Jika aku melarang 
sesuatu, jauhilah! Jika aku memerintahkan 

sesuatu, lakukanlah semampu kalian"! 

 :احلديث .191
َدُعويِن ما »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

تركتكم، إنما أهلك من اكن قبلكم كرثة ُسَؤاهلم 
واختالفهم ىلع أنبيائهم، فإذا َنَهيتُكم عن َشء 

 «أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فاجتَنِبُوه، وإذا

** 

191. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Janganlah bertanya kepadaku tentang apa yang aku 

tinggalkan! Sesungguhnya telah binasa orang-orang 

sebelum kalian karena banyak bertanya dan 

perselisihan mereka dengan para آ  abinya. Jika aku 

melarang sesuatu, jauhilah! Jika aku memerintahkan 

sesuatu, lakukanlah semampu kalian"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -يسألون انليب  -ريض اهلل عنهم-اكن الصحابة 
عن أشياء قد ال تكون حراماً  -اهلل عليه وسلم

فتحرم من أجل مسأتلهم، أو قد ال تكون واجبة، 
صىل اهلل -فتجب من أجل مسأتلهم، فأمرهم انليب 

أن يرتكوا ما تركه ما دام لم يأمرهم ولم  -عليه وسلم
ينههم، ثم علل ذلك بأن من قبلنا أكرثوا املسائل ىلع 

َد عليهم ك ما شددوا ىلع أنفسهم، ثم األنبياء، فُشدِّ
خالفوا أنبياءهم. ثم أمرنا بأن جنتنب أي َشء ينهانا 
عنه، وما أمرنا بفعله فإننا نأيت منه ما استطعنا، وما 

 .ال نستطيعه يسقط عنا

** 

Dulu para sahabat -raḍiyallāhu 'anhu-m biasa bertanya 

kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengenai berbagai hal yang terkadang tidak haram, 

lalu diharamkan karena pertanyaan mereka. Atau 

sesuatu yang tidak wajib, lalu diwajibkan karena 

pertanyaan mereka. Lantas Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan mereka 

mengabaikan apa yang beliau tinggalkan selama 

beliau tidak menyuruh atau melarang mereka. 

Selanjutnya beliau memberikan alasan bahwa orang-

orang sebelum kita banyak bertanya kepada para nabi 

sehingga mereka dipersulit sebagaimana mereka 

mempersulit diri mereka sendiri. Setelah itu mereka 

menentang para Nabinya. Setelah itu beliau 

memerintahkan kami untuk menjauhi apa yang 

dilarangnya. Sedangkan apa yang diperintahkannya 

untuk dikerjakan, maka kita mengerjakannya sesuai 

kemampuan kita dan apa yang tidak mampu kita 

lakukan, maka itu gugur dari kita. 
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 :فوائد احلديث
 ينبيغ االنشغال باألهم  املحتاج إيله اعجاًل وترك ما ال حيتاج إيله .1

 .حرمة السؤال اذلي ربما أوصل إىل تعقيد املسائل، وفتح باب الشبهات املفضية إىل كرثة االختالف .2

 .وجوب ترك لك منيه عنه إذا اكن انليه جازما؛ ألنه ال مشقة يف تركه، وذللك اكن انليه عنه اعما .3

 .ر به قد يلزم منه مشقة؛ وذلا اكن األمر به ىلع قدر االستطاعةفعل املأمو .4

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
يل، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلال -بريوت -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي
 انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية اِلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح اِلخاري  -ه. 1407عرش، 
الرياض، الطبعة األوىل، -الكتب اعلم دار اِلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة

 .ه1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1417
   (4295) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باملالئكة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل ادلاعء

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم ادلرداء  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ألخيه : اذلي آخاه يف اإلسالم •

 .بظهر الغيب : يف غيبة املدعو هل •

 .ملك مولك : ملك من املالئكة مأمور بهذا العمل خاصة •

 .آمني : استجب •

 .ما دعوت هلولك بمثل : أي لك مثل  •

 :فوائد احلديث
 .أن ادلاعء بظهر الغيب يدل داللة واضحة ىلع صدق اإليمان .1

 .فضل ادلاعء لإلخوة بظهر الغيب .2

 .تقييد ادلعوة بالغيب؛ ألن ذلك أبلغ يف اإلخالص وحضور القلب .3

 .من أسباب اإلجابة أن يدعو املسلم ألخيه يف الغيب .4

 .ادلنيا واآلخرة استحباب أن يدعو املسلم نلفسه وأخيه خبريي .5

دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة، 
عند رأسه ملك مولك لكما داع ألخيه خبري قال 

 امللك املولك به: آمني، ولك بمثل
 

Doa seorang muslim untuk saudaranya 
yang tidak ada di hadapannya mustajab. Di 
dekat kepala orang tersebut ada malaikat 

yang ditugaskan untuk itu. Setiap kali 
seorang muslim mendokan kebaikan untuk 

saudaranya, maka malaikat itu berkata: 
"Amin dan untukmu seperti (doamu 

padanya) 

 :احلديث .192
دعوة املرء » مرفواعً:  -اهلل عنهاريض -عن أم ادلرداء 

املسلم ألخيه بَظْهِر الغيب مستجابة، عند رأسه َملَك 
ُ به: آمني،  ٌ لكما داع ألخيه خبري قال امللك الُمَولكَّ ُمَولكَّ

 .«ولك بِمثْلٍ 

** 

192. Hadis: 

Dari Ummu Darda` -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', 

"Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada 

di hadapannya mustajab. Di dekat kepala orang 

tersebut ada malaikat yang ditugaskan untuk itu. Setiap 

kali seorang muslim mendokan kebaikan untuk 

saudaranya, maka malaikat itu berkata, "Amin dan 

untukmu seperti (doamu padanya)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

داعء املسلم ألخيه وهو اغئب عنه ال يعلم مستجاب 
مقبول عند اهلل، فإذا داع ألخيه وقف ملك من 
املالئكة عند رأسه يقول آمني ولك مثل هذا اخلري 

 .اذلي دعوت به ألخيك

** 

Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada 

di hadapannya dan tidak mengetahuinya adalah 

mustajabah dan dikabulkan oleh Allah. Jika ia 

mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka 

seorang malaikat berdiri di dekat kepalanya sambil 

mengatakan "Amin dan untukmu kebaikan seperti yang 

engkau doakan untuk saudaramu." 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

447 
 

 .بيان بعض أعمال املالئكة، وأن منهم من وَّكه اهلل هلذا العمل .6

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د.  -ه. 1418تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1417لرياض، الطبعة األوىل، اِلايق، دار اعلم الكتب، ا

 .ه1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
   (3219) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .مسند أمحد منت احلديث:مصدر 

 :معاين املفردات
 .ِسْدرة الُمنْتىَه : شجرة يف أقىص اجلنة إيلها ينتيه علم األولني واآلخرين وال يتعداها •

 .جربيل : من أفضل مالئكة اهلل وهو املولك بالويح •

 :فوائد احلديث
 .جربيل هل ست مائة جناح، لك جناح يسد ما بني املرشق واملغرب .1

 .خملوقات عظيمةاملالئكة  .2

 .يف صورته احلقيقية يف أىلع اجلنة -عليه السالم-جربيل  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى حممد  .3

رأيت جَبيل لَع سدرة املنتىه، وَل ست مائة 
  جناح

Dari Ibnu Mas`ud ia berkata: Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Aku 

melihat Jibril di atas Sidratu al-Muntaha, 
dan ia memiliki 600 sayap." perawi 

berkata: aku bertanya kepada 'Ashim 
tentang sayap-sayap itu? Namun ia enggan 

memberitahuku. Lantas sebagian 
sahabatnya mengabariku "bahwa satu 

sayap (lebarnya) antara timur dan barat." 
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 

 :احلديث .193
قال: قال رسول اهلل  -عنهريض اهلل -عن ابن مسعود 

رأيُت ِجربيَل ىلع ِسْدرة »: -صىل اهلل عليه وسلم-
قال: سألُت اعصًما، « الُمنْتَىه، وهل ستُّ مائة َجناح

عن األجنحة؟ فأىب أن خيربين، قال: فأخربين بعض 
 «.أنَّ اجلَناح ما بني املرشق واملغرب»أصحابه: 

** 

193. Hadis: 

Dari Ibnu Mas`ud ia berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Aku melihat Jibril di atas 

Sidratu al-Muntaha, dan ia memiliki 600 sayap." Perawi 

berkata, aku bertanya kepada Ashim tentang sayap-

sayap itu? Namun ia enggan memberitahuku. Lantas 

sebagian sahabatnya mengabariku "bahwa satu sayap 

(lebarnya) antara timur dan barat". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

جربيل يف أىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى انليب 
اجلنة وهل ستُّ مائة َجناح، فسأل الراوي اعصَم بن 

هذه األجنحة؟ فلم خيربه، فأخربه أيب بهدلة عن هيئة 
بعض أصحابه أن لك جناح من كربه وعظمته يسد 
ما بني املرشق واملغرب، وهذا جاء يف أحاديث 
صحيحة أخرى: )سادا عظم خلقه ما بني املرشق 

 .واملغرب(

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat Jibril di 

tingkatan surga paling tinggi dan ia memiliki 600 sayap. 

Lalu perawi bertanya kepada 'Ashim bin Abi Bahdalah 

tentang bentuk sayap-sayap ini? Namun 'Ashim tidak 

memberitahunya. Lantas sebagian sahabatnya 

memberitahukan bahwa setiap sayap besarnya bisa 

menutup ruang antara timur dan barat. Ini telah 

disebutkan dalam beberapa Hadis ṣahih lainnya, 

"Bentuk ciptaannya yang besar menutupi ruang antara 

timur dan barat." 
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 املراجع:املصادر و

م. انلهاية يف غريب 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
حممود حممد الطنايح. اإلَساء واملعراج  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -احلديث واألثر، البن األثري، نرش: املكتبة العلمية 

. القول املفيد ىلع ه1421م 2000وذكر أحاديثهما وَترجيها وبيان صحيحها، املؤلف: حممد نارص ادلين األِلاين، انلارش: املكتبة اإلسالمية، الطبعة: 
 .ه1424الطبعة: اثلانية, حمرم -انلارش: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية-العثيمني -كتاب اتلوحيد

   (10418) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عقيدة << اإِليَماُن بِالَماَلئَِكِة << ِصَفاُت الَماَلئَِكةِ  اتلصنيف:

 رواه أمحد. راوي احلديث:

 -عنه ريض اهلل-ابن مسعود  اتلخريج:
 مسند أمحد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِسْدرة الُمنْتىَه : شجرة يف أقىص اجلنة إيلها ينتيه علم األولني واآلخرين وال يتعداها •

 .يَنْتَرِث : يسقط •

 .اتلَّهاِويل : األلوان املختلفة •

 :فوائد احلديث
 .أن هل ستمائة جناح -عليه السالم-من الصفات اخلَلقية جلربيل  .1

 .املالئكة خملوقات عظيمة .2

 .عليها-تعاىل-عند سدرة املنتىه، ىلع اهليئة اليت خلقه اهلل  -عليه السالم-رأى جربيل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .3

 املراجع:املصادر و

سلسلة -م. 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط -
وىل، : األاألحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة

حممود  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، نرش: املكتبة العلمية -ملكتبة املعارف. 
. بريوت –الرتاث العريب عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء -حممد الطنايح. 

املنتىه، عليه ستمائة رأيت جَبيل عند سدرة 
  جناح، ينتَث من ريشه اتلهاويل: ادلر وايلاقوت

Aku melihat Jibril tatkala di Sidratul 
Muntaha, ia memiliki enam ratus sayap 
yang berhamburan di bulunya intan dan 

permata dengan warna yang berbeda-beda. 

 :احلديث .194
أنه قال يف هذه  -عنهريض اهلل -عن ابن مسعود 

خرى{ ]انلجم: 
ُ
[ ، قال رسول 13اآلية: }ولقد رآه نَْزلًَة أ

رأيُت جربيَل عند »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ِسْدرِة الُمنْتَىه، عليه ستُّمائة َجناح، يَنْتَرِثُ من ِريِشه 

رُّ وايلاقُوُت   «.اتلَّهاِويُل: ادلُّ

** 

194. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa dia berkata 

tentang ayat ini: “Dan sesungguhnya Muhammad telah 

melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu 

yang lain.” (QS. An-Najm: 13) Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, “Aku melihat Jibril tatkala 

di Sidratul Muntaha, ia memiliki enam ratus sayap yang 

berhamburan di bulunya intan dan permata dengan 

warna yang berbeda-beda". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف تفسري قوهل  -ريض اهلل عنه-يذكر ابن مسعود 
خرى{ أن انليب 

ُ
صىل اهلل -تعاىل: }ولقد رآه نَْزلًَة أ

يف  -عليه السالم-أخرب أنه رأى جربيل -عليه وسلم
أىلع اجلنة عند سدرة املنتىه، ىلع اهليئة اليت خلقه 

عليها, هل ستمائة جناح يسقط من ريشه  -تعاىل-اهلل 
 .األلوان املختلفة من ادلر وايلاقوت

** 

Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- menyebutkan tentang 

tafsir firman Allah -Ta’ālā-: “Dan sesungguhnya 

Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang 

asli) pada waktu yang lain” bahwa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengabarkan beliau melihat Jibril -

'alaihis salām- di surga yang paling tinggi di Sidratul 

Muntaha dalam wujud yang Allah ciptakan ia 

dengannya. Ia (Jibril) memiliki enam ratus sayap yang 

berhamburan di bulunya intan dan permata dengan 

warna yang berbeda-beda. 
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د, اِلخاري صحيح خبايا كشف يف ادلراري املعاين كوثر- : الطبعة, بريوت الرسالة، مؤسسة, الشنقيطي اجلكِّن أمحد بن اهلل عبد سيد بن اخلرَِض  حممَّ
 .بريوت – يف غريب الرشح الكبري, أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي، أبو العباس, املكتبة العلمية املنري املصباح- ـه 1415 األوىل،

   (10419) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفاُت اإِللَِهيَهُة << السمع اتلصنيف:   عقيدة << الصِّ

 رواه أبو داود راوي احلديث:

 أبو هريرة ريض اهلل عنه اتلخريج:
 سنن أيب داود احلديث:مصدر منت 

رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقرؤها 
  إصبعيهويضع 

"Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- membaca ayat tersebut 

dan meletakan dua jarinya". 

 :احلديث .195
ريض -عن أيب يونس سليم بن جبري موىل أيب هريرة 

، قال: سمعُت أبا هريرة يقرأ هذه اآلية }إنَّ  -اهلل عنه
وا  األماناِت إىل أهلها{ ]النساء: اهلَل يأمركم أن تؤدُّ

[ قال: 58[ إىل قوهل تعاىل }سميعا بصريا{ ]النساء: 58
رأيُت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يضع إبهاَمه »

ُذنِه، واليت تليها ىلع عيِنه
ُ
، قال أبو هريرة: «ىلع أ

رأيُت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقرؤها ويضُع »
 «.إصبعيه

** 

195. Hadis: 

Dari Abu Yunus Salim bin Jubair, mantan budak 

sahaya Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Aku pernah mendengar Abu Hurairah membaca ayat 

berikut, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum 

diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya 

dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa': 58). Dia 

berkata, "Aku melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- meletakkan ibu jarinya di telinganya dan jari 

berikutnya di matanya." Abu Hurairah berkata, "Aku 

pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membaca ayat tersebut dan meletakkan dua jarinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن أبو هريرة ريض اهلل عنه يقرأ هذه اآلية: }إن اهلل 
[ إىل 58يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها{ ]النساء: 

[ ويذكر أنه 58قوهل تعاىل }سميعا بصريا{ ]النساء: 
رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  يقرؤها ويضع 
إصبعه الغليظة اخلامسة ىلع أذنه، واليت جبوارها ىلع 
عينه، تأكيًدا إلثبات صفة السمع واِلرص هلل تعاىل، 
ودفًعا تلأويالت املحرفني، وليس فيه تشبيًها 
باملخلوق؛ لقوهل تعاىل: )ليس كمثله َشء وهو 
السميع اِلصري( فاإليمان بانلصوص لكها يقتيض ما 

 .ذكر

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- membaca ayat 

berikut, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran 

kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat." (QS. An-Nisa': 58). Abu Hurairah -

raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan bahwa dirinya pernah 

melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membaca ayat itu dan meletakkan jari kelimanya yang 

keras (ibu jari) ke telinganya dan jari selanjutnya 

(telunjuk) ke matanya, untuk menegaskan penetapan 

sifat mendengar dan melihat bagi Allah -Ta'ālā-. Juga 

untuk mencegah takwil orang-orang yang 

menyimpang, dan di dalamnya tidak ada penyerupaan 

dengan makhluk berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, 

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dan 

Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Iman kepada 

semua nash-nash ini mengharuskan hal-hal tersebut. 
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 :معاين املفردات
 اإلبهام : اإلصبع الغليظة اخلامسة من أصابع ايلد •

 :فوائد احلديث
 إثبات صفة السمع واِلرص هلل سبحانه .1

 املراجع:املصادر و

أيب داود، أليب سليمان محد بن  سنن رشح السنن معالم. بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
 األحاديث سلسلة. م 1932 - ـه 1351 األوىل: الطبعة حلب، –حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية 

زيع، الرياض، الطبعة: األوىل، ملكتبة واتلو للنرش املعارف مكتبة: انلارش األِلاين، ادلين نارص حممد تأيلف وفوائدها، فقهها من وَشء الصحيحة
 - ـه 1429 املعارف. معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل،

قَّ  -م.  2008  م 2006 - ـه 1426اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ
   (8310) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

رب أعِن وال تعن يلع، وانْصين وال تنْص يلع، 
وامكر يل وال تمكر يلع، واهدين ويرس هداي 

 لَع من بىغ يلع إيل، وانْصين
 

Wahai Rabb-ku, berilah aku pertolongan 
dan janganlah Engkau menolong (musuh) 
terhadapku, berilah aku kemenangan dan 

jangan berikan kemenangan (musuh) 
atasku, berilah aku taktik/tipu daya 

(melawan musuh) dan jangan Engkau 
memberikan tipu daya (musuh) 

terhadapku! Berilah petunjuk kepadaku, 
dan mudahkanlah petunjuk untukku, dan 

tolonglah aku menghadapi orang yang 
berbuat zalim terhadapku! 

 :احلديث .196
-، قال:  اكن انليبُّ -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ِعِّنِّ وال »يدعو:  -صىل اهلل عليه وسلم
َ
، ربِّ أ تُِعن يلعَّ

 ، ، وامكر يل وال تمكر يلعَّ وانرصين وال تنرص يلعَّ
 ، ، وانرصين ىلع َمن بىغ يلعَّ واهدين ويرسِّ ُهداَي إيلَّ
امهلل اجعلِّن لك شاكًرا، لك ذاكًرا، لك راهبًا، لك 
ِمطوااًع، إيلك خُمِْبًتا، أو ُمِنيبا، رب تقبَّل توبيت، 

يت، واهِد واغسل َحْوبيت، وأجب دعويت، وثبِّت حُ  جَّ
د لساين، واْسلُْل َسِخيمَة قليب  «.قليب، وسدِّ

** 

196. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- ia berkata, “Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berdoa dengan 

mengucapkan: “Wahai Rabb-ku, berilah aku 

pertolongan dan janganlah Engkau menolong (musuh) 

terhadapku, berilah aku kemenangan dan jangan 

berikan kemenangan (musuh) atasku, berilah aku 

taktik/tipu daya (melawan musuh) dan jangan Engkau 

memberikan tipu daya (musuh) terhadapku! Berilah 

petunjuk kepadaku, dan mudahkanlah petunjuk 

untukku, dan tolonglah aku menghadapi orang yang 

berbuat zalim terhadapku! Ya Allah, jadikanlah aku 

orang yang bersyukur kepada-Mu, berzikir kepada-Mu, 

takut kepada-Mu, tunduk kepada-Mu, khusyuk dan 

kembali kepada-Mu. Wahai Rabb-ku, terimalah 

taubatku, cucilah dosaku, kabulkanlah doaku, 

kokohkanlah hujjahku, berilah petunjuk kepada hatiku, 

luruskanlah lisanku, dan cabutlah dengki dari hatiku”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ربِّ »فيقول:  يدعو -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
ِعِّنِّ 

َ
أي: وفقِّن ذلكرك وشكرك وحسن عبادتك، « أ
أي: ال ُتَغلِّب يلعَّ َمن يمنعِّن من « وال تُِعن يلعَّ »

وانرصين وال »طاعتك من شياطني اإلنس واجلن، 
أي: انرصين ىلع الكفار وال جتعلهم « تنرص يلعَّ 

، أو انرصين ىلع نفيس فإنها أعدى  ينترصون يلعَّ
تنرص انلفس األمارة بالسوء يلعَّ بأن أتبع أعدايئ وال 

أي: «  وامكر يل وال تمكر يلعَّ »اهلوى وأترك اهلدى، 
امكر بأعدايئ املاكرين وأوقع بهم من حيث ال 
يشعرون، وال تفعل ذلك يب، واملكر من صفات اهلل 
تعاىل الفعلية، ولكنه ال يوصف بها ىلع سبيل 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berdoa 

dengan mengucapkan, "Rabbi A'innī," yakni berikanlah 

kepadaku taufik untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur 

kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu. 

"Wa lā tu'in 'alayya," yakni janganlah memenangkan 

atasku orang yang akan mencegahku dari mentaati-Mu 

dari kalangan setan manusia dan jin. "Wa unṣurnī wa 

lā tanṣur 'alayya," yakni tolonglah aku atas orang-orang 

kafir dan janganlah jadikan mereka menang atasku, 

atau tolonglah aku menghadapi jiwaku karena 

sesungguhnya ia musuhku yang paling berbahaya dan 

janganlah memenangkan jiwa yang memerintahkan 

kepada keburukan atasku yaitu dengan mengikuti 

hawa nafsu dan meninggalkan petunjuk. "Wa umkur lī 

wa lā tamkur 'alayya," yakni tipu dayalah musuh-

musuhku yang membuat makar/tipu daya dan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  املأثورةالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية 

، مثل اإلطالق، إنما يوصف بها حني تكون مدحا
مكره بالاكفرين وبمن يمكر باملؤمنني وحنو ذلك، وال 
يصح نيف صفة املكر عن اهلل تعاىل؛ ألنه سبحانه 
أثبتها نلفسه، فنثبتها هل تعاىل ىلع الوجه الالئق به 

أي: دلِّن ىلع « واهدين ويرسِّ ُهداَي إيلَّ »سبحانه. 
اخلريات وسهل اتباع اهلداية أو طرق ادلاللة يل حىت 

وانرصين »ثقل الطاعة وال أنشغل عن العبادة، ال أست
أي: وانرصين ىلع من ظلمِّن وتعدى « ىلع َمن بىغ يلعَّ 

 . لك »أي: ىلع انلعماء «امهلل اجعلِّن لك شاكًرا»يلعَّ
أي خائفا يف « لك راهبا»يف مجيع األوقات « ذاكرا

أي: كثري الطوع وهو « لك ِمطوااع»الرساء والرضاء 
أي: خاضعا خاشعا. « ك خمبتاإيل»االنقياد والطاعة 

أي: راجًعا إيلك تائبًا، فاتلوبة رجوع « منيبا»متواضعا 
أي: « رب تقبل توبيت»من املعصية إىل الطاعة.  

اجعلها صحيحة برشائطها واستجماع آدابها فإنها ال 
أي: امُح ذنيب « واغسل َحوبيت»تتخلف عن القبول 

يت»أي: داعيئ، « وأجب دعويت» أي: ىلع  «وثبِّت ُحجَّ
أعدائك يف ادلنيا، أو ثبِّت قوِل وتصدييق يف ادلنيا 

د لساين»وعند جواب امللكني،  أي: « واهد قليب وسدِّ
م لساين حىت ال ينطق إال بالصدق وال  صوِّب وقوِّ

أي: أخرج « واسلُل َسِخيمَة قليب»يتلكم إال باحلق، 
غشه وغله وحقده وحسده وحنوها، مما ينشأ من 

 . القلب من مساوئ األخالقالصدر ويسكن يف

jatuhkanlah mereka dengan cara yang tidak mereka 

sadari dan janganlah lakukan hal itu terhadapku. 

Membuat makar/tipu daya di antara sifat-sifat Allah -

Ta’ālā- al-fi’liyyah (yang menunjukkan perbuatan), 

akan tetapi Dia tidak disifatkan dengannya secara 

mutlak, namun disifatkan dengannya ketika penyifatan 

tersebut adalah suatu pujian bagi-Nya, seperti makar-

Nya terhadap orang-orang kafir dan orang yang 

membuat makar terhadap orang-orang Mukmin dan 

yang semisalnya. Tidak boleh menafikan/meniadakan 

sifat makar dari Allah -Ta’ālā- karena Dia 

menetapkannya untuk diri-Nya, maka kita pun harus 

menetapkannya untuk-Nya sesuai dengan yang pantas 

bagi-Nya. "Wa ihdinī wa yassir hudāya ilayya," yakni 

tunjukkan aku kepada kebaikan dan mengikuti hidayah 

atau jalan-jalan petunjuk sehingga aku tidak berat 

melakukan ketaatan dan tersibukkan dari menunaikan 

ibadah. "Wa unṣurnī 'alā man bagā 'alayya," yakni 

tolonglah aku terhadap orang yang berbuat zalim 

kepadaku dan menggangguku. "Allāhumma ij'alnī laka 

syākiran," (Ya Allah, jadikanlah aku orang yang 

bersyukur kepada-Mu) yakni atas segala nikmat. "Laka 

żākiran," (berzikir kepada-Mu) pada semua waktu. 

"Laka rāhiban," (takut kepada-Mu) yakni takut pada 

waktu senang dan susah. "Laka mithwā'an," (tunduk 

kepada-Mu) yakni banyak tunduk dan patuh. "Ilaika 

mukhbitan," yakni tunduk, khusyuk, dan merendahkan 

diri. "Munīban," yakni kembali kepada-Mu dalam 

keadaan bertaubat karena taubat itu adalah kembali 

dari kemaksiatan menuju ketaatan. "Rabbi taqabbal 

taubatī," yakni jadikan ia (taubatku) benar dengan 

terpenuhi syarat-syarat dan adab-adabnya agar ia 

(taubatku) tidak luput dari pengabulan. "Wagsil 

ḥaubatī," yakni hapuskanlah dosaku. "Wa ajib da'watī," 

yakni kabulkan doaku. "Wa ṡabbit hujjatī," 

(kokohkanlah hujjahku) yakni atas musuh-musuh-Mu di 

dunia, atau kokohkanlah perkataanku dan kejujuranku 

di dunia dan tatkala menjawab pertanyaan dua 

malaikat (di kubur). "Wahdi qalbī wa saddid lisānī," 

yakni benarkan dan luruskan lisanku sehingga tidak 

mengatakan kecuali kejujuran dan tidak berbicara 

kecuali dengan kebenaran. "Waslul sakhīmata qalbī," 

yakni keluarkan sifat menipunya, permusuhannya, 

kebenciannya, kedengkiannya, dan sifat-sifat buruk 

semisalnya yang tumbuh dari dada dan tertanam di 

dalam hati. 
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 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه  وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بىغ : ظلم وتعدى •

 .راهبا : خائفا •

 .ِمطوااع : كثري الطاعة •

 .خُمْبتا : خاضعا خاشعا •

 .ُمنيبا : راجعا تائبا •

 .َحْوبيت : ذنيب •

يت : قوِل •  .ُحجَّ

م • د : صوِّب وقوِّ  .سدِّ

 .اْسلُل : أخرج •

 .َسِخيمة : الضغن واحلقد •

 :فوائد احلديث
 املكر من صفات اهلل تعاىل الفعلية، ولكنه ال يوصف بها ىلع سبيل اإلطالق، إنما يوصف بها حني تكون مدحا، وذلك يف حال املقابلة فاهلل .1

 .يمكر باملاكرين

 .ادلاعء بهذه اللكمات استحباب .2

 املراجع:املصادر و

 ادلين حميي حممد: حتقيق داود، أيب سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب 
سسة مؤ: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. بريوت – صيدا العرصية، املكتبة: نرش احلميد، عبد

فيصل عيىس اِلايب احلليب.  -م. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 2001 - ـه1421الرسالة، الطبعة: األوىل، 
م. 2002 - ـه1422: األوىل، الطبعة ِلنان، –انلارش: دار الفكر، بريوت مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، 

اس  -صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألِلاين، نرش: املكتب اإلساليم. رشح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية ضبط -حممد بن خليل  هره
ج أحاديثه ووضع امللحق: علوي بن عبد القادر السقاف  .ه1415الطبعة: اثلاثلة، -اخلرب -ارش: دار اهلجرة للنرش واتلوزيع انل-نصه وخرَّ

   (10410) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عقيدة << اإِليَماُن بِالُكتُِب << اإِليَماُن بِالُقْرآنِ  اتلصنيف:

 رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-الرباء بن اعزب  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .زينوا : من الزتيني وهو اتلحسني, واملراد هنا تزيينه بالرتتيل، واجلهر به، وحتسني الصوت بالقراءة •

 :فوائد احلديث
 .استحباب تزيني القرآن بتحسني الصوت .1

 .تدبر املعاين، واتلفطن ملا تضمنته اآليات؛ ألن انلفس ميهالة طبًعا إىل استحسان األصوات اجلميلةاحلكمة يف ذلك املبالغة يف  .2

 .الزتيني يف احلديث هو اتلحسني اذلي يبعث ىلع اخلشوع، ال أصوات أحلان الغناء واللَّهو اليت َترج عن حده القراءة .3

 املراجع:املصادر و

 الفتاح عبد: حتقيق ،"املجتىب" للنسايئ الصغرى السنن-. بريوت –عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا  سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين-
 - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند-. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 

اء الكتب إحي دار: نرش اِلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق ماجه، ابن سنن-. م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري، -صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألِلاين، نرش: املكتب اإلساليم. -فيصل عيىس اِلايب احلليب.  -العربية 

امليرس يف رشح مصابيح السنة, فضل اهلل بن حسن شهاب -ه.  1405حممد الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل،  لعبد اهلل بن

 .Perindahlah Alquran dengan suara kalian  زينوا القرآن بأصواتكم

 :احلديث .197
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-الرباء بن اعزب عن 

َزيِّنُوا القرآَن »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.بأصواتِكم

** 

197. Hadis: 

Dari al-Barā` bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Perindahlah Alquran dengan suara kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املراد زينوا القرآن بتحسني أصواتكم عند القراءة، 
فإن الالكم احلسن يزداد حسنًا وزينًة بالصوت 
احلسن, واحلكمة يف ذلك املبالغة يف تدبر املعاين، 

من األوامر وانلوايه واتلفطن ملا تضمنته اآليات 
والوعد والوعيد؛ ألن انلفس ميهالة طبًعا إىل 
استحسان األصوات، وربما يتفرغ الفكر مع حسن 
الصوت عن الشوائب، فيكون الفكر جمتمًعا، وإذا 
اجتمع حصل املطلوب من اخلشوع واخلضوع, واملراد 

اتلحسني اذلي يبعث  -يف احلديث-بتحسني الصوت 
ت أحلان الغناء واللَّهو اليت ىلع اخلشوع، ال أصوا
 .َترج عن حده القراءة

** 

Maksudnya adalah: perindahlah Alquran dengan 

memperbagus suara kalian tatkala membacanya, 

karena perkataan yang baik akan bertambah bagus 

dan indah dengan suara yang indah. Hikmahnya 

adalah agar kita berusaha untuk mentadaburi Alquran 

semaksimal mungkin dan memahami apa yang 

terkandung dalam ayat-ayat berupa perintah, larangan, 

janji, dan ancaman, karena secara alami jiwa ini 

condong kepada keindahaan suara, dan mungkin saja 

dengan indahnya suara ia bisa lebih fokus dan jauh dari 

hal-hal yang tidak penting, sehingga pada saat itu 

pikiran menjadi lebih konsentrasi. Jika pikiran telah 

konsentrasi maka akan tercapai kekhusyuan dan 

ketenangan. Yang dimaksud dengan memperindah 

suara -dalam hadis ini- ialah keindahan yang 

membawa kekhusyuan, bukan suara-suara seperti 

nada nyanyian dan lagu-lagu yang keluar dari batasan 

(kaidah) bacaan. 
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ذخرية »يئ املسىم رشح سنن النسا-ه.  2008 - ـه 1429ادلين اتلُّوِربِْشيِت, املحقق: د. عبد احلميد هنداوي, مكتبة نزار مصطىف اِلاز, الطبعة: اثلانية، 
َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش «العقىب يف رشح املجتىب دار آل بروم للنرش واتلوزيع, الطبعة  -، املؤلف: حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الَول

احلسني بن عبد اهلل الطييب, املحقق: د. رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ )الاكشف عن حقائق السنن(, رشف ادلين -. 1424 -1416األوىل, 
إرشاد الساري لرشح صحيح -م.  1997 - ـه 1417الطبعة: األوىل،  -الرياض  -مكة املكرمة  -عبد احلميد هنداوي, انلارش: مكتبة نزار مصطىف اِلاز 

 .ه 1323مريية، مرص, الطبعة: السابعة، اِلخاري,  أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين القتييب املرصي, انلارش: املطبعة الكربى األ
   (10847) الرقم املوحد:
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رجٌل  -صىل اهلل عليه وسلم-َسَحَر رسوَل اهلل 
من بِن زريق، يقال َل بليد بن األعصم، حَّت 

خييل  -اهلل عليه وسلمصىل -اكن رسول اهلل 
 إيله أنه اكن يفعل اليشء وما فعله

 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, 
"Seorang lelaki dari Bani Zuraiq bernama 
Labīd bin Al-A'ṣam menyihir Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sehingga 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
berkhayal bahwa beliau melakukan 

sesuatu, padahal beliau tidak 
melakukannya. Hingga ketika suatu hari 

atau suatu malam, beliau sedang berada di 
sisiku, namun beliau berdoa dan terus 
berdoa. Selanjutnya beliau bersabda, 

"Wahai Aisyah, Apakah engkau tahu bahwa 
Allah memberitahuku mengenai apa yang 

aku minta petunjuknya. Ada dua orang 
(malaikat) mendatangiku lalu salah 

satunya duduk di sisi kepalaku, dan yang 
lainnya duduk di sisi kakiku. Lantas salah 

seorang dari mereka berkata kepada 
sahabatnya, "Apa penyakit orang ini?" 

Orang itu menjawab, "Sihir." Orang 
pertama bertanya lagi, "Siapa yang telah 

menyihirnya?" Orang yang kedua 
menjawab, "Labīd bin Al-A'ṣam." Orang 

yang pertama bertanya lagi, "Dengan apa?" 
Orang kedua menjawab, "Dengan sisir dan 

rambut yang disisir, dan mayang kurma 
jantan yang sudah kering." Orang itu 

bertanya, "Di mana itu?" Orang kedua 
menjawab, "Di sumur Żarwān." Lantas 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersama beberapa sahabatnya mendatangi 
sumur itu. Beliau lalu kembali dan 

bersabda, "Wahai Aisyah, tampaknya air 
sumur itu tumbukan daun pacar atau 

seakan-akan ujung (mayang) kurmanya 
seperti kepala-kepala setan." Aku bertanya, 

"Wahai Rasulullah, tidakkah engkau 
mengeluarkannya?" Beliau menjawab, 

"Allah telah menyembuhkanku sehingga 
aku tidak suka mengungkit keburukan 

pada manusia." Lantas beliau 
memerintahkan agar sumur itu ditimbun." 

(HR. Bukhari). 

 :احلديث .198
قالت: َسَحَر رسوَل اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

رجٌل من بِّن ُزَريق، يقال هل  -صىل اهلل عليه وسلم-
ْعَصم، 

َ
صىل اهلل عليه -حىت اكن رسول اهلل َِلِيد بن األ

خُيَيَّل إيله أنه اكن َيْفعل اليشء وما َفَعله، حىت  -وسلم

** 

198. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Seorang 

lelaki dari Bani Zuraiq bernama Labīd bin Al-A'ṣam 

menyihir Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

sehingga Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkhayal bahwa beliau melakukan sesuatu, padahal 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إذا اكن ذاَت يوم أو ذات يللة وهو عندي، لكنه َداع 
َشَعْرِت أنَّ اهلَل أفتاين فيما »وَداع، ثم قال: 

َ
يا اعئشة، أ

استَْفتَيْتُه فيه، أتاين رجالن، فَقَعد أحُدهما عند 
واآلخر عند رِْجيل، فقال أحدهما لصاحبه: ما رأيس، 

وََجُع الرجل؟ فقال: َمْطبوب، قال: َمن َطبَّه؟ قال: َِلِيد 
ْعَصم، قال: يف أي َشء؟ قال: يف ِمْشٍط 

َ
بن األ

وُمَشاطة، وُجفِّ َطلِْع َنلٍة َذَكٍر. قال: وأين هو؟ قال: 
صىل اهلل عليه -فأتاها رسول اهلل « يف برئ َذْروان

يا اعئشة، »يف ناس من أصحابه، فجاء فقال:  -وسلم
كأنَّ ماَءها ُنَقاَعة احِلنَّاء، أو كأنَّ رءوس َنلها رءوس 

قلت: يا رسول اهلل: أفال استخرجتَه؟ قال: « الشياطني
ا» َر ىلع انلاس فيه رشًّ ثَوِّ

ُ
« قد اعفاين اهلل، فكرِهُت أن أ

 فأمر بها فُدفِنَت.

beliau tidak melakukannya. Hingga ketika suatu hari 

atau suatu malam, beliau sedang berada di sisiku, 

namun beliau berdoa dan terus berdoa. Selanjutnya 

beliau bersabda, "Wahai Aisyah, Apakah engkau tahu 

bahwa Allah memberitahuku mengenai apa yang aku 

minta petunjuknya. Ada dua orang (malaikat) 

mendatangiku lalu salah satunya duduk di sisi 

kepalaku, dan yang lainnya duduk di sisi kakiku. Lantas 

salah seorang dari mereka berkata kepada 

sahabatnya, "Apa penyakit orang ini?" Orang itu 

menjawab, "Sihir." Orang pertama bertanya lagi, "Siapa 

yang telah menyihirnya?" Orang yang kedua 

menjawab, "Labīd bin Al-A'ṣam." Orang yang pertama 

bertanya lagi, "Dengan apa?" Orang kedua menjawab, 

"Dengan sisir dan rambut yang disisir, dan mayang 

kurma jantan yang sudah kering." Orang itu bertanya, 

"Di mana itu?" Orang kedua menjawab, "Di sumur 

Żarwān." Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersama beberapa sahabatnya mendatangi 

sumur itu. Beliau lalu kembali dan bersabda, "Wahai 

Aisyah, tampaknya air sumur itu tumbukan daun pacar 

atau seakan-akan ujung (mayang) kurmanya seperti 

kepala-kepala setan." Aku bertanya, "Wahai 

Rasulullah, tidakkah engkau mengeluarkannya?" 

Beliau menjawab, "Allah telah menyembuhkanku 

sehingga aku tidak suka mengungkit keburukan pada 

manusia." Lantas beliau memerintahkan agar sumur itu 

ditimbun". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن رجاًل  -ريض اهلل عنها-حتيك أم املؤمنني اعئشة 
من ايلهود من بِّن زريق يُسىمَّ ِليد بن األعصم سحر 

اكن رسول  ، حىت-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
خُيَّيل إيله أنه اكن يفعل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

اليشء وهو لم يفعله، فلما اكن ذات يوم وهو عندها، 
مشتغاًل بها، بل  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يكن 

بادلاعء وتكراره حىت يطلعه اهلل ىلع حقيقة األمر، 
أن اهلل أجابه فيما  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم أخربها 

، وأنه أتاه ملاكن فقعد أحدهما عند رأسه داعه
ما وجع »واآلخر عند رجله، فقال أحدهما لآلخر: 

فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أي: انليب « الرجل؟
أي: َمن « َمن طبه؟»أي: مسحور، قال: « مطبوب»

سحره. قال: ِليد بن األعصم. قال: يف أي َشء؟ أي 

** 

Ummul Mukminin Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bercerita 

bahwa seorang lelaki Yahudi dari Bani Zuraiq bernama 

Labīd bin Al-A'ṣam menyihir Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- hingga Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- mengkhayal bahwa beliau melakukan 

sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya. Suatu 

hari ketika beliau berada di sisi Aisyah, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak menaruh perhatian 

kepadanya, tapi beliau berdoa dan mengulang-

ulanginya hingga Allah memperlihatkan kepadanya 

hakikat urusan yang dihadapinya. Selanjutnya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahu 

Aisyah bahwa Allah telah mengabulkan doanya, dan 

sesungguhnya dua malaikat datang kepadanya lalu 

salah satunya duduk di sisi kepala beliau, dan yang 

lainnya di sisi kakinya. Salah satunya berkata kepada 

yang lain, "Apa penyakit orang ini?" Yakni, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Malaikat kedua menjawab, 
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يف ِمْشٍط » ما األشياء اليت استعملها يف السحر؟ قال:
أي: سحره يف مشط، « وُمَشاطة، وُجف َطلْع َنلة َذَكر

وبعض ما اكن خيرج من رأسه عند ترسحيه، والغشاء 
اذلي يكون عليه طلع انلخلة قال: وأين هو؟ قال: 

-ويه برئ باملدينة، فأتاها رسول اهلل « يف برئ ذروان»
مع بعض أصحابه فاستخرجه،  -صىل اهلل عليه وسلم

إىل اعئشة، فأخربها أن  -اهلل عليه وسلم صىل-فرجع 
ماء اِلرئ اكن أمحر اكذلي ينقع فيه احلناء، يعِّن: أنه 
ليق فيه، ورؤوس َنلها 

ُ
تغري لرداءته أو ملا خالطه مما أ

تشبه يف كراهتها وقبح منظرها رؤوس الشياطني، 
« قلت: يا رسول اهلل أفال استخرجته؟»قالت اعئشة: 

أشعته بني انلاس وعلموا أي: أفال أخرجت السحر و
قد اعفاين »: -صىل اهلل عليه وسلم-بما َحَدث؟ فقال 

ا ثَوَِّر ىلع انلاس فيه رشًّ
ُ
أي: قد « اهلل، فكِرهُت أن أ

شفاين اهلل من السحر، وأكره إن أذعته بني انلاس أن 
أفتح عليهم باب رش من تذكري املنافقني السحر 

ن باب ترك وتعلمه وحنو ذلك فيؤذون املؤمنني وهو م
صىل اهلل عليه -املصلحة خوف املفسدة، فأمر 

باِلرئ فُدفنت. وقد أنكر بعض انلاس قصة  -وسلم
زاعمني أنها  -صىل اهلل عليه وسلم-سحر انليب 

صىل اهلل عليه وسلم؛ الحتمال أن -تطعن يف عصمته 
خييَّل إيله أنه يرى جربيل وهو لم يره، وأنه يوىح إيله 

وهذا لكه مردود فقد قام ادليلل ولم يوح إيله بيشء، 
فيما يبلغه عن  -عليه الصالة والسالم-ىلع عصمته 

اهلل وىلع عصمته يف اتلبليغ، وما حصل هل من رضر 
السحر ليس نقًصا فيما يتعلق باتلبليغ، بل هو من 
جنس ما جيوز عليه من سائر األمراض واآلفات، 
والسحر اذلي حصل هل رشحته الروايات األخرى، 

 .أنه اكن خييل إيله أنه أىت أهله وهو لم يفعل ذلكوهو 

"Sihir." Yakni, kena sihir. Malaikat pertama bertanya 

lagi, "Siapa yang telah menyihirnya?" Yakni, siapa 

yang telah berani menyihir beliau? Malaikat kedua 

menjawab, "Labīd bin Al-A'ṣam." Malaikat pertama 

bertanya lagi, "Dengan apa?" Yakni, apa benda-benda 

yang digunakan untuk sihir itu?" Malaikat kedua 

menjawab, "Dengan sisir dan rambut yang disisir, serta 

mayang kurma jantan yang kering." Yakni, dia 

menyihirnya dengan sisir, beberapa helai rambut yang 

rontok ketika disisir, dan kulit yang di atasnya ada 

mayang kurma jantan." Malaikat pertama bertanya, "Di 

manakah dia?" Malaikat kedua menjawab, "Di sumur 

Żarwān." Yaitu sebuah sumur di Madinah. Lantas 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama 

beberapa orang sahabatnya mendatangi sumur itu lalu 

mengeluarkan sihir. Setelah itu beliau kembali kepada 

Aisyah lalu mengabarkan bahwa air sumur berwarna 

merah seakan-akan daun inai ditumbuk di dalamnya. 

Yakni, air sumur itu berubah karena keburukannya atau 

ketika bercampur dengan sesuatu yang dilemparkan ke 

dalamnya. Sedangkan ujung-ujung kurmanya 

menyerupai kepala-kepala setan dalam kejelekan dan 

tampilannya yang buruk. Aisyah berkata, "Aku 

bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak 

mengeluarkannya?" Yakni, tidakkah engkau 

mengeluarkan sihir itu dan menceritakannya kepada 

manusia, lalu mereka tahu apa yang terjadi? Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Allah telah 

menyembuhkanku sehingga aku tidak suka untuk 

mengobarkan keburukan pada manusia." Yakni, Allah 

telah menyembuhkanku dari sihir, dan aku tidak suka 

jika aku menceritakannya kepada manusia, aku akan 

membukakan kepada mereka pintu keburukan, 

sehingga orang-orang munafik akan teringat dengan 

sihir, lalu mereka mempelajarinya, kemudian mereka 

akan menyakiti orang-orang mukmin. Ini termasuk cara 

meninggalkan kemaslahatan karena takut akan adanya 

kerusakan. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintahkan agar sumur itu ditimbun. 

Sebagian orang menyanggah kisah sihir yang 

menimpa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ini dengan 

klaim bahwa hal itu menodai kemaksuman Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- karena ada kemungkinan 

beliau berkhayal bahwa beliau melihat Jibril, padahal 

beliau tidak melihatnya, atau beliau mendapatkan 

wahyu, padahal beliau tidak mendapatkan wahyu. 

Semua ini tentunya ditolak, karena telah ada dalil yang 

menunjukkan sifat terjaganya beliau -'alaihiṣ-ṣalātu 

was-salām- dalam hal menyampaikan wahyu yang 

datang dari Allah, dan mengenai keterjagaannya dalam 
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ْمَراُض الَواقَِعةُ  اتلصنيف:
َ
يَاِطنِي << األ   بَِسبَِب اجِلنِّ  عقيدة << اإِليَماُن بِاجِلنِّ َوالَشه

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أشعرت : أعلمت •

 .أفتاين : أخربين •

 .مطبوب : مسحور •

 .َطبَّه : سحره •

 .مشط : اآللة اليت يرسح بها الشعر •

 .َسح باملشط ُمشاطة : يه الشعر اذلي يسقط من الرأس إذا •

 .جف طلع َنلة ذكر : وهو واعء طلع انلخل، وهو الغشاء اذلي يكون عليه، ويطلق ىلع اذلكر واألنىث، وهلذا قيده بقوهل: ذكر •

 .َذْروان : برئ باملدينة يف بستان بِّن زريق •

ليق فيهنقاعة احلناء : يعِّن أن ماء اِلرئ أمحر اكذلي يُنقع فيه احلناء، ألنه تغري لرداءته أو ملا خ •
ُ
 .الطه مما أ

ثري •
ُ
ر : أ ثَوِّ

ُ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .اإليمان بالسحر وأنه حقيقة .1

 .صحيحة وال تقدح يف مقام انلبوة -صىل اهلل عليه وسلم-قصة سحر انليب  .2

 .عند حدوث اِلالء -عز وجل-ادلاعء واالتلجاء إىل اهلل  .3

 .آثار الفعل املحرم جيب إزاتلها .4

 .عظم منهاترك إزالة مفسدة خلوف مفسدة أ .5

 .اإليمان بالشياطني وأن هلم رؤوًسا .6

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
بن أمحد بن موىس احلنىف بدر  ملحمود اِلخاري، صحيح رشح القاري عمدة-. بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 امللك عبد بن بكر أىب بن حممد بن ألمحد اِلخاري، صحيح لرشح الساري إرشاد-. بريوت –ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
من حديث الصحيحني، جلمال ادلين  املشلك كشف-. ه 1323 السابعة،: الطبعة مرص، األمريية، الكربى املطبعة: انلارش املرصي، القتييب القسطالين

 املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة-. الرياض –أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني اِلواب، انلارش: دار الوطن 
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، – ريوتب الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل

   (10570) الرقم املوحد:

penyampaian risalah. Adapun bahaya sihir yang 

menimpa beliau maka bukan kekurangan yang 

berkaitan dengan penyampaian risalah, justru itu 

termasuk hal biasa yang bisa saja menimpanya seperti 

halnya penyakit dan bencana lainnya. Lagi pula jenis 

sihir yang menimpa beliau tersebut telah dijelaskan 

dalam riwayat-riwayat lainnya, yaitu bahwa beliau 

berkhayal menggauli keluarganya, padahal beliau tidak 

melakukannya. 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد الربوبية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

أي  -صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 
ا، وهو خلقك   اذلنب أعظم؟ قال: أن جتعل هلل ندًّ

Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- dosa apakah yang paling 

besar? Beliau menjawab, "Engkau 
menjadikan tandingan bagi Allah, padahal 

Dia telah menciptakanmu." 

 :احلديث .199
قال: سألت  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

أيُّ اذلنب أعظم؟  -وسلمصىل اهلل عليه -رسول اهلل 
ا، وهو َخلََقَك »قال:  ؟ « أن جتعل هلل نِدًّ يُّ

َ
قلت: ثم أ

قلت: « ثم أن تقتل ودلك َخْشيََة أن يأكل معك»قال: 
؟ قال:  يُّ

َ
 «.ثم أن تَُزايِن َحِليْلََة َجارِكَ »ثم أ

** 

199. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Aku telah bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dosa apakah yang paling besar?" 

Beliau menjawab,"Engkau menjadikan tandingan bagi 

Allah, padahal Dia telah menciptakanmu." Aku 

bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, 

"Kemudian membunuh anakmu karena takut dia akan 

makan bersamamu." Aku bertanya lagi, "Kemudian 

apa?" Beliau menjawab, "Kemudian engkau berzina 

dengan istri tetanggamu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن أعظم اذلنوب  -ريض اهلل عنهم-سأل الصحابة 
فأخربهم عن أعظمها، وهو الرشك األكرب، وهو اذلي 
ال يغفره اهلل تعاىل إال باتلوبة، وإن مات صاحبه فهو 
خمدل يف انلار. ثم قتل املرء ودله خشية أن يأكل معه، 

حرم اهلل تعاىل يه املرتبة اثلانية فقتل انلفس اليت 
من اذلنوب العظيمة، ويزيد اإلثم وتتضاعف العقوبة 
إذا اكن املقتول ذا رحم من القاتل، ويتضاعف مرة 
أخرى حني يكون املقصود هو قطع املقتول من رزق 
اهلل اذلي أجراه ىلع يد القاتل. ثم أن يزين الرجل 

ن الكبائر، بزوجة جاره، الزىن هو الرتبة اثلاثلة م
ويعظم إثمه إذا اكنت املزين بها زوجة اجلار اذلي 

 .أوىص الرشع باإلحسان إيله وبره وحسن صحبته

** 

Para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- bertanya tentang 

dosa-dosa yang paling besar maka beliau 

memberitahukan kepada mereka tentang dosa yang 

paling besar yaitu syirik besar, yakni dosa yang tidak 

akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat, dan 

jika pelakunya meninggal dunia (sebelum bertaubat) 

maka ia kekal di dalam Neraka. Kemudian seseorang 

yang membunuh anaknya karena khawatir dia akan 

makan bersamanya. Maka membunuh jiwa yang 

diharamkan oleh Allah -Ta'ālā- adalah urutan kedua 

dari dosa-dosa besar, dan dosanya bertambah serta 

siksanya berlipat ganda jika orang yang dibunuh itu 

memiliki ikatan kekeluargaan dengan si pembunuh, 

dan berlipat ganda lagi siksanya tatkala maksud dari 

pembunuhan itu adalah untuk memutuskan orang yang 

dibunuh dari rizki yang Allah berikan melalui tangan si 

pembunuh. Kemudian seseorang yang berzina dengan 

istri tetangganya. Zina adalah urutan ketiga dari al-

Kabāir (dosa-dosa besar), dan dosanya bertambah 

besar jika wanita yang dizinai adalah istri tetangga 

yang mana syariat mewasiatkan untuk berbuat ihsan 

kepada mereka dan berkawan baik dengannya. 
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 :معاين املفردات
: هو الشبيه واملثيل والرشيك • اً : انلِّده  .نِده
 .َحِليْلة : زوجة •

 :فوائد احلديث
 .تفاوت اذلنوب يف العظم، كما أن األعمال الصاحلة تتفاوت يف الفضل .1

 .باهلل تعاىل، ثم قتل انلفس اليت حرم اهلل إال باحلق، ثم الزىن احلديث يدل ىلع أن أعظم اذلنوب: الرشك .2

 املراجع:املصادر و

ه. 1422صحيح اِلخاري, تأيلف: حممد بن إسماعيل اِلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبداِلايق, ط 
لوغ صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبداِلايق, دار إحياء الرتاث العريب. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح ب

مة، 2009 - 1430الطبعة األوىل  -املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش  ة املكره م. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مكه
 .ه1424 السابعة،: الطبعة الرياض، –م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار الفلق  2003 - ـه 1423الطبعة: اخلاِمَسة، 

   (5359) الرقم املوحد:
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سألت عبد اهلل بن عمرو عن أشد ما صنع 
، -صىل اهلل عليه وسلم-املرشكون برسول اهلل 

قال: رأيت عقبة بن أيب معيط، جاء إىل انليب 
عليه وسلم وهو يصَل، فوضع رداءه يف  صىل اهلل

 عنقه فخنقه به خنًقا شديًدا

 

Aku bertanya kepada Abdullah bin 'Amru 
tentang perbuatan paling keras yang 
dilakukan kaum musyrikin kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ia 
menjawab, "Aku pernah melihat 'Uqbah 

bin Abi Mu'īṭ mendatangi Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- saat beliau melaksanakan 

salat, lalu ia meletakkan selendangnya di 
leher beliau lalu dia mencekik beliau 

sekuat-kuatnya". 

 :احلديث .200
عن ُعروة بن الزبري، قال: سألُت عبد اهلل بن عمرو 

صىل اهلل -املرشكون برسول اهلل عن أشد ما صنع 
، قال: رأيُت ُعقبة بن أيب ُمَعيْط جاء إىل -عليه وسلم

وهو يصيل، فوضع رداءه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
يف عنقه فخنقه به خنًقا شديًدا، فجاء أبو بكر حىت 
 ُ َ اّللَّ ْن َيُقوَل َريبِّ

َ
َتْقتُلُوَن رَُجاًل أ

َ
دفعه عنه، فقال: }أ

 [.28َءُكْم بِاِْلَيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم{ ]اغفر: َوقَْد َجا

** 

200. Hadis: 

Dari 'Urwah bin az-Zubair, ia berkata, "Aku bertanya 

kepada Abdullah bin 'Amru tentang perbuatan yang 

paling keras yang dilakukan kaum Musyrikin kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia menjawab, 

'Aku pernah melihat 'Uqbah bin Abu Mu'īṭ mendatangi 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau sedang 

salat lalu dia meletakkan selendangnya di leher beliau 

lalu dia mencekik beliau sekuat-kuatnya. Kemudian 

Abu Bakar datang lalu melepaskan selendang tersebut 

dari leher beliau seraya berkata dengan mengutip 

firman Allah, "Apakah kalian akan membunuh 

seseorang karena dia mengatakan Rabbku Allah? 

Sungguh dia telah datang dengan membawa 

keterangan-keterangan yang jelas dari Rabb kalian." 

(Gāfir: 28). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عبَد اهلل  -رمحه اهلل-سأل عروُة بن الزبري بن العوام 
عن أشد ما  -ريض اهلل عنهما-بن عمرو بن العاص 

 -صىل اهلل عليه وسلم-صنع املرشكون برسول اهلل 
أنه رأى عقبة بن أيب  من العذاب واألذى، فأخربه

وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-معيط جاء إىل انليب 
-يصيل يف حجر الكعبة، فوضع ثوبه أو ثوب انليب 

يف عنقه الرشيف، فخنقه به  -صىل اهلل عليه وسلم
خنًقا شديًدا، فجاء أبو بكر فدفع بيده عقبة عن 

وهو يبيك ويقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  
أن يقول ريب اهلل وقد جاءكم  }أتقتلون رجال

[. هذا أشد ما رآه 28باِلينات من ربكم{ ]اغفر: 
، وقد وقف عروة ىلع ما هو -ريض اهلل عنه-عبد اهلل 

 -ريض اهلل عنها-أشد منه إذ أخرب عروة أن اعئشة 

** 

'Urwah bin az-Zubair bin al-'Awwām -rahimahullah- 

bertanya kepada Abdullah bin 'Amru bin al-'Āṣ -

raḍiyallāhu 'anhumā- tentang perbuatan yang paling 

keras yang dilakukan kaum Musyrikin kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia menjawab 

bahwa dia pernah melihat 'Uqbah bin Abu Mu'īṭ 

mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat 

beliau sedang salat di Hijir Kakbah, lalu dia meletakkan 

pakaiannya atau pakaian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- di leher beliau lalu dia menariknya dengan 

sekuat-kuatnya. Kemudian Abu Bakar datang dan 

menjauhkan 'Uqbah dengan tangannya dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam keadaan menangis 

dan membaca firman Allah, 'Apakah kalian akan 

membunuh seseorang karena dia mengatakan Rabbku 

Allah? Sungguh dia telah datang dengan membawa 

keterangan-keterangan yang jelas dari Rabb kalian'." 

(Gāfir: 28). Inilah tindakan paling kasar yang pernah 

dilihat oleh Abdullah -raḍiyallāhu 'anhu-. Sementara itu 
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َحابَةِ  اتلصنيف: ْهِل الُسنَهِة يِف الَصه
َ
َحابَِة << َعِقيَدُة أ   عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصه

 رواه اِلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن عمرو  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رداء : ما يُلبس فوق اثلياب، اكجلُبَة والَعباءة •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-حرص عروة بن الزبري ىلع معرفة سرية انليب  .1

 .-ريض اهلل عنه-فيه منقبة عظيمة أليب بكر  .2

 .من أذى املرشكني -صىل اهلل عليه وسلم-ما ليق الرسول  شدة .3

 .-ريض اهلل عنهم-اتلليق من املصادر املوثوقة، كما اكن اتلابعون يسألون الصحابة  .4

 املراجع:املصادر و

ه. عمدة القاري رشح 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 صحيح لرشح الساري إرشاد. بريوت –صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

حدثته أنها قالت  -صىل اهلل عليه وسلم-زوج انليب 
م اكن : هل أىت عليك يو-صىل اهلل عليه وسلم-للنيب 

أشد من يوم أحد، قال: "لقد لقيت من قومك ما 
لقيت، واكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ 
عرضت نفيس ىلع ابن عبد يايلل بن عبد الُكل، فلم 
جيبِّن إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم ىلع وجيه، 
فلم أستفق إال وأنا بقرن اثلعالب فرفعت رأيس، فإذا 

فنظرت فإذا فيها جربيل، أنا بسحابة قد أظلتِّن، 
فناداين فقال: إن اهلل قد سمع قول قومك لك، وما 
ردوا عليك، وقد بعث إيلك ملك اجلبال تلأمره بما 
شئت فيهم، فناداين ملك اجلبال فسلم يلع، ثم قال: يا 
حممد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق 

-صىل اهلل عليه وسلم-عليهم األخشبني؟ فقال انليب 
ل أرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل : ب

 .وحده، ال يرشك به شيًئا" متفق عليه

'Urwah melihat tindakan yang lebih kasar dari itu. 

'Urwah mengabarkan bahwa Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-

, istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bercerita 

kepadanya. Ia (Aisyah) berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, "Apakah engkau pernah 

menghadapi satu hari yang lebih dahsyat dari perang 

Uhud?" Beliau bersabda, "Aku telah mendapatkan 

perlakuan dari kaummu sebagaimana yang aku terima. 

Tindakan paling kasar mereka yang menimpaku adalah 

pada hari Aqabah saat aku menawarkan diriku kepada 

Ibnu Abdi Yālail bin Abdi Kulāl, tetapi dia tidak 

merespon apa yang aku inginkan. Aku pun pulang 

dengan wajah sedih. Aku tidak sadar kecuali saat aku 

berada di Qarn aṡ-Ṡa'ālib. Aku pun menengadahkan 

wajahku. Tiba-tiba aku sudah berada di bawah awan 

yang menaungiku. Aku menatap awan itu, ternyata di 

dalamnya ada Jibril. Jibril menyeruku lalu berkata, 

"Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan 

kaummu kepadamu dan penolakan mereka kepadamu. 

Allah telah mengutus malaikat (penjaga) gunung untuk 

engkau perintah sesuai keinginanmu terhadap 

mereka." Malaikat penjaga gunung menyeruku lalu 

mengucapkan salam kepadaku kemudian berkata, 

"Wahai Muhammad." Kemudian dia berkata, "Itu 

terserah engkau. Jika engkau mau, aku akan 

menimpakan dua gunung itu kepada mereka?" Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Justru aku 

mengharapkan Allah mengeluarkan dari keturunan 

mereka orang-orang yang menyembah Allah Yang Esa 

tanpa menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya." 

Muttafaq 'alaih. 
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ه.  1323، ِلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعةا
 .م 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

   (11159) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 .Masa idah yang ditetapkan sudah berlalu  سبق الكتاب أجله، اخطبها إىل نفسها
Silakan lamar dia! 

 :احلديث .201
بري بن العوام  أنَّه اكنت عنده  -اهلل عنه ريض-عن الزُّ

أمُّ لُكثوم بنُت عقبة، فقالت هل ويه حامٌل: َطيِّب 
نفيس بتطليقة، فطلَّقها تطليقًة، ثم خرَج إىل الصالة، 
فرجع وقد وضعت، فقال: ما هلا؟ َخَدعتِّن، َخَدعها 

َسَبَق »اهلُل، ثم أىت انليبَّ صىل اهلل عليه وسلم، فقال: 
َجلَه، اخِطبها

َ
 «.إىل نفِسها الكتاُب أ

** 

201. Hadis: 

Dari az-Zubair bin al-'Awwām -raḍiyallāhu 'anhu- 

bahwasannya dia memiliki istri yaitu Ummu Kulṡūm 

binti Uqbah. Ummu Kulṡūm berkata kepadanya saat 

dia hamil, "Gembirakanlah diriku dengan satu kali 

talak!" Lantas dia (az-Zubair) menjatuhkan satu talak. 

Setelah itu dia keluar untuk salat lalu kembali (ke 

rumah) dan Ummu Kulṡūm sudah melahirkan. Ia 

berkata, "Ada apa dengannya? Dia (istriku) menipuku, 

semoga Allah membalasnya." Lantas az-Zubair datang 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka beliau 

bersabda, "Masa idah yang ditetapkan sudah berlalu. 

Lamarlah dia kembali"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن الزبري بن العوام مزتوًِّجا بأم لكثوم بنت عقبة 
أي: « نفيس بتطليقة طيِّب»فقالت هل ويه حامل: 

أدخل يلع الرسور بتطليقة واحدة، والظاهر أنها 
اكنت ال حتبه وتريد أن َترج من حتته خروًجا ال 
ن من مراجعتها، فطلبت منه أن يطلقها طلقة  يتمكَّ
ت بقرب والدتها، وعلمت أن عدة  واحدة ملا أحسَّ
احلامل أن تضع محلها، فطلَّقها تطليقًة، ثم خرَج إىل 

ما هلا؟ َخَدعتِّن، »فرجع وقد ودلت، فقال:  الصالة،
واخلداع من صفات اهلل تعاىل الفعلية « َخَدعها اهللُ 

اخلربية، ولكنه ال يوصف بها ىلع سبيل اإلطالق، 
إنما يوصف بها ىلع سبيل املقابلة ،فيقال خيدع اهلل 
من خيدعه ،مثل خداعه للمنافقني، وخداعه ملن 

وال جيوز تأويلها يمكر باملؤمنني وما شابه ذلك، 
بقوهلم إن الزبري أراد بقوهل هذا: جزاها اهلل تعاىل 
خبداعها. بل جيب إثبات هذه الصفة كغريها من 
صفات اهلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن 
غري تكييف وال تمثيل.  ثم أىت الزبري إىل انليب صىل 
اهلل عليه وسلم فأخربه بما حدث بينه وبني زوجته، 

َجلَه» اهلل عليه وسلم: فقال صىل
َ
، أي: «َسَبَق الكتاُب أ

مضت العدة املكتوبة قبل ما يتوقع من تمامها، ووقع 
اخِطبها إىل »الطالق، ثم قال صىل اهلل عليه وسلم: 

** 

Az-Zubair bin Al-'Awwām menikah dengan Ummu 

Kulṡūm binti Uqbah. Ia berkata kepadanya (az-Zubair) 

saat dia hamil, "Gembirakanlah diriku dengan satu 

talak!" Yakni, masukkanlah rasa senang kepadaku 

dengan menjatuhkan talak satu. Secara lahir Ummu 

Kulṡūm tidak mencintainya dan dia ingin terbebas 

darinya tanpa bisa rujuk lagi kepadanya. Dia meminta 

kepada az-Zubair agar menjatuhkan satu talak 

kepadanya saat dia merasakan dekatnya masa 

melahirkan. Dia tahu bahwa masa idah wanita hamil 

adalah sampai melahirkan anaknya. Lantas dia pun 

menjatuhkan satu kali talak kepada Ummu Kulṡūm lalu 

pergi salat. Lantas dia kembali dan Ummu Kulṡūm 

sudah melahirkan. Ia bertanya, "Ada apa dengannya? 

Dia (istriku) menipuku, semoga Allah membalasnya." 

Al-Khudā' (tipuan) adalah salah satu sifat fi'liyah 

khabariyah. Hanya saja Allah tidak disifati dengannya 

secara mutlak. Dia disifati demikian dalam rangka 

perbandingan. Dikatakan, bahwa Allah menipu orang 

yang menipu-Nya, seperti tipuan-Nya terhadap orang-

orang munafik, dan orang yang berbuat makar kepada 

orang-orang mukmin, serta tipuan yang serupa 

dengannya. Ini tidak boleh ditakwilkan dengan ucapan 

mereka bahwa az-Zubair menghendaki dengan 

ucapannya itu, "Allah telah membalasnya dengan 

tipuannya," tetapi harus menetapkan sifat ini 

sebagaimana sifat-sifat Allah -Ta'ālā- tanpa tahrīf 

(penyimpangan makna), ta'ṭīl (meniadakannya), takyīf 

(menanyakan bagaimana/kaifiyyah), dan tamṡīl 

(mempermisalkan/menyamakan dengan makhluk). 
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َفاِت ِعنَْد الُمَخالِِفنيَ  اتلصنيف: قَْساُم الصِّ
َ
َفاُت اإِللَِهيَهُة << أ   عقيدة << الصِّ

 رواه ابن ماجه راوي احلديث:

 الزبري بن العوام ريض اهلل عنه اتلخريج:
 سنن ابن ماجه مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 طيِّب : أدخل يلع الرسور •

 سبق الكتاب أجله : مضت العدة املكتوبة قبل ما يتوقع من تمامها •

 وضعت : ودلت •

 :فوائد احلديث
وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل، واخلداع يف مقابلة من جيب إثبات صفة اخلداع كغريها من صفات اهلل تعاىل من غري حتريف  .1

 .خيادع صفة كمال ال نقص

 ااخلداع من صفات اهلل تعاىل الفعلية اخلربية، ولكنه ال يوصف بها ىلع سبيل اإلطالق، إنما يوصف بها  ىلع سبيل املقابلة حني تكون مدحً  .2
 عدة احلامل أن تضع محلها .3

 املراجع:املصادر و

فيصل عيىس اِلايب احلليب. حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه،  -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 
 احلنيف، املجددي الغِّن عبد ملحمد ماجه، ابن سنن رشح احلاجة إجناح. بريوت –ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي، انلارش: دار اجليل 

 ـه1405 اثلانية: الطبعة بريوت، – اإلساليم املكتب: نرش لألِلاين، السبيل، منار أحاديث َتريج يف الغليل إرواء. كراتيش –: قدييم كتب خانة انلارش
 - ـه 1429، األوىل: الطبعة الكتب، اعلم: انلارش عمل، فريق بمساعدة عمر احلميد عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم. م1985 -

اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ،  -م.  2008 قَّ  م 2006 - ـه 1426صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ
   (8286) الرقم املوحد:

أي: كن واحًدا من اخلُطاب ال حقَّ لك يف « نفِسها
 .نفسها؛ خلروجها عن العدة

Selanjutnya az-Zubair mendatangi Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lalu menceritakan apa yang terjadi 

antara dirinya dengan istrinya. Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Masa idah yang 

ditetapkan sudah berlalu," yakni, masa idah yang 

ditetapkan sudah berlalu tidak sesuai dengan yang 

diharapkannya dan jatuhlah talak. Selanjutnya beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Lamarlah dia 

kembali." yakni! jadilah salah satu dari para pelamar, 

engkau tidak berhak lagi padanya karena dia telah 

keluar dari masa idah. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

سئل ابن عباس وحممد ابن احلنفية: أترك انليب 
من يشء؟ فقاال: ما ترك  -صىل اهلل عليه وسلم-

 إال ما بني ادلفتني
 

Dari Abdul-'Aziz bin Rufai', ia berkata, 
"Aku bersama Syaddād bin Ma'qil 

berkunjung ke Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 
'anhumā-. Lantas Syaddād bin Ma'qil 
bertanya kepadanya, "Apakah Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meninggalkan 
sesuatu (warisan)?" Ia menjawab, "Beliau 
tidak meninggalkan apapun selain sesuatu 

yang berada di antara dua sampul 
(Alquran)." Abdul-'Aziz bin Rufai' berkata, 
"Kami berkunjung kepada Muhammad bin 
al-Hanafiyah lalu bertanya kepadanya. Ia 
menjawab, "Beliau tidak meninggalkan 

apapun selain sesuatu yang berada di 
antara dua sampul (Alquran)." (HR. Al-

Bukhari). 

 :احلديث .202
اد بن عن عبد العزيز بن ُرفَيع، قال:  دخلُت أنا وَشدَّ

، فقال هل -ريض اهلل عنهما-َمْعِقل، ىلع ابن عباس 
تََرَك انليبُّ 

َ
اد بن َمْعِقل: أ  -صىل اهلل عليه وسلم-َشدَّ
تَنْي »ِمن َشء؟ قال:  فَّ قال: « ما تََرَك إالَّ ما بنْي ادلَّ

ما تََرَك »وَدَخلْنا ىلع حممد ابن احلَنَِفيَّة، فسأنلاه، فقال: 
تَنْي إالَّ  فَّ  «.ما بنْي ادلَّ

** 

202. Hadis: 

Dari Abdul-'Aziz bin Rufai', ia berkata, "Aku bersama 

Syaddād bin Ma'qil berkunjung ke Ibnu Abbas -

raḍiyallāhu 'anhumā-. Lantas Syaddād bin Ma'qil 

bertanya kepadanya, "Apakah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- meninggalkan sesuatu (warisan)?" Ia 

menjawab, "Beliau tidak meninggalkan apapun selain 

sesuatu yang berada di antara dua sampul (Alquran)." 

Abdul-'Aziz bin Rufai' berkata, "Kami berkunjung 

kepada Muhammad bin al-Hanafiyah lalu bertanya 

kepadanya. Ia menjawab, "Beliau tidak meninggalkan 

apapun selain sesuatu yang berada di antara dua 

sampul (Alquran)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اد  دخل اتلابعيان اجلليالن عبد العزيز بن ُرفَيع وَشدَّ
، فقال هل -ريض اهلل عنهما- بن َمْعِقل ىلع ابن عباس

تََرَك انليبُّ 
َ
اد بن َمْعِقل: أ  -صىل اهلل عليه وسلم-َشدَّ

صىل -من َشء بعد وفاته؟ فأجابه ابن عباس بأنه 
لم يرتك بعد وفاته إال هذا القرآن  -اهلل عليه وسلم

اذلي بني دفيت املصحف، ودخال ىلع حممد ابن 
ذا احلديث يتضح احلَنَِفيَّة فسأاله فقال مثل ذلك، وبه

بطالن مذهب الرافضة اذلين يزعمون أن القرآن قد 
نص ىلع إمامة يلع، ولكن الصحابة كتموه، فابن 
عباس هو ابن عم يلع، وحممد ابن احلنفية هو ابن 
يلع، وهما من أشد انلاس هل لزوما، فلو اكن َشء مما 

** 

Dua tabiin mulia, Abdul-'Aziz bin Rufai' dan Syaddād 

bin Ma'qil berkunjung kepada Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 

'anhumā-. Lantas Syaddād bin Ma'qil bertanya 

kepadanya, "Apakah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meninggalkan sesuatu setelah wafatnya?" Ibnu Abbas 

menjawab bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tidak meninggalkan sesuatu pun setelah wafatnya 

selain Alquran yang berada di antara dua sampul 

mushaf. Lantas keduanya mengunjungi Muhammad 

bin al-Hanafiyyah lalu bertanya kepadanya. Ia pun 

menjawab seperti itu juga. Dengan hadis ini jelaslah 

kebatilan mazhab Rafiḍah yang mengklaim bahwa 

Alquran telah menetapkan kepemimpinan Ali tetapi 

para sahabat menyembunyikannya. Ibnu Abbas adalah 

putra paman Ali (sepupunya), dan Muhammad bin al-

Hanafiyyah adalah putra Ali. Keduanya orang yang 
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  اإِليَماُن بِالُكتُِب << اإِليَماُن بِالُقْرآنِ عقيدة <<  اتلصنيف:

 رواه اِلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
تنَْي : حافيت الُْمصحف، وغالفه من اجلانبني • فَّ  .ادلَّ

 .من َشء : شيئًا سوى القرآن •

 :احلديثفوائد 
وابن احلنفية وارد ىلع ما يتعلق بانلص يف  -ريض اهلل عنهما-بعد وفاته إال القرآن, ونيف ابن عباس  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يرتك انليب  .1

 .-ريض اهلل عنه-القرآن من إمامة يلع 

فة، ولكن الصحابة كتموه، ىلع زعمهم قد أوىص لعيل باخلال -صىل اهلل عليه وسلم-فيه ديلل ىلع بطالن مذهب الرافضة من أن انليب  .2
 .الفاسد

 .لم يرتك من العلم شيئًا ًَسا وال مكتوًما -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  .3

 املراجع:املصادر و

إرشاد الساري لرشح -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
السابعة، صحيح اِلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: 

 فتح-. بريوت –عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب -ه.  1323
 عبد فؤاد حممد: ثهوأحادي وأبوابه كتبه رقم, 1379 بريوت، - املعرفة دار, الشافيع العسقالين حجر بن يلع بن أمحد, اِلخاري صحيح رشح اِلاري
يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل  الصحاح، معاين عن اإلفصاح-. اخلطيب ادلين حمب: طبعه ىلع وأرشف وصححه بإخراجه قام, اِلايق

 .ه1417الشيباين، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النرش: 
   (10838) الرقم املوحد:

ا لاكنا أحق انلاس باالطالع عليه، وملا  ادعوه حًقه
 -ريض اهلل عنه-نه، بل قد ورد عن يلع وسعهما كتما

 .أيًضا مثل ذلك

selalu bersamanya. Seandainya sesuatu yang mereka 

klaim itu benar, tentu keduanya orang yang lebih 

pantas untuk mengetahuinya dan tidak mungkin 

mampu menyembunyikannya. Bahkan jawaban yang 

mereka berdua ucapkan di atas, juga telah 

dikemukakan oleh Ali -raḍiyallāhu 'anhu-. 
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة الربزخية اتلصنيف:
 أذاكر الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < 

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه ابلهائم لكها
Keduanya benar, sesungguhnya mereka 

disiksa dengan siksaan yang bisa didengar 
semua binatang. 

 :احلديث .203
، قالت: دخلت يلعَّ  -عنهاريض اهلل -عن اعئشة 

عجوزان من ُعُجز يهود املدينة، َفَقاتَلا يل: إنَّ أهَل 
نِْعم أْن 

ُ
بتُهما، ولم أ بون يف قبورهم، فكذَّ القبور يُعذَّ

قهما، فََخرََجتَا، ودخل يلعَّ انليب  َصدِّ
ُ
صىل اهلل عليه -أ

، فقلت هل: يا رسول اهلل، إنَّ عجوزين، وذكرُت -وسلم
بون عذابًا تَْسَمُعه اِلهائم َص »هل، فقال:  َدَقتَا، إنَّهم يُعذَّ

فما رأيتُه بْعُد يف صالة إال تعوَّذ من عذاب « لكُّها
 القرب.

** 

203. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia menuturkan, "Dua 

orang wanita tua Yahudi Madinah mendatangiku, lalu 

keduanya berkata padaku, "Sesungguhnya para 

penghuni kubur itu disiksa di dalam kubur mereka". Aku 

mendustakan keduanya dan aku tidak mengiyakan 

untuk mempercayai keduanya. Keduanya pun keluar. 

Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk, maka 

aku berkata pada beliau, "Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya dua orang wanita tua..." aku 

menceritakan peristiwa tersebut pada beliau. Beliau 

pun bersabda, "Keduanya benar, sesungguhnya 

mereka disiksa dengan siksaan yang bisa didengar 

semua binatang". Setelah itu, aku tidak melihat beliau 

dalam satu salat kecuali beliau berlindung dari siksa 

kubur". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

دخل ىلع اعئشة امرأتان عجوزان من يهود املدينة، 
بون يف قبورهم، فكذبتهما  فقاتلا هلا: إن األموات يعذَّ

تصدقهما؛ ألنها لم تطب نفسها بذلك؛ ولم ترَض أن 
لظهور كذب ايلهود، وافرتائهم يف ادلين، وحتريفهم 
الكتاب، فخرجتا من عند اعئشة، ودخل عليها انليب 

فأخربته بما قاتله املرأتان  -صىل اهلل عليه وسلم-
: صدقتا إن -صىل اهلل عليه وسلم-ايلهوديتان، فقال 

ئم لكها، فتخرب األموات يعذبون عذابًا تسمعه اِلها
صىل  -عليه الصالة والسالم-اعئشة أنها لم تر انليب 

 .صالة بعد ذلك إال تعوذ من عذاب القرب

** 

Dua orang wanita tua Yahudi Madinah mendatangi 

Aisyah, lalu keduanya berkata padanya, 

"Sesungguhnya orang-orang yang telah mati itu disiksa 

di dalam kubur mereka". Namun Aisyah mendustakan 

keduanya dan tidak rela membenarkan keduanya, 

karena ia merasa tidak nyaman melakukan itu 

mengingat kegemaran berbohong orang-orang Yahudi, 

kedustaan yang mereka buat dalam agama, dan 

distorsi Al-Kitab yang mereka lakukan. Kedua orang itu 

pun keluar dari hadapan Aisyah. Lantas Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk menemuinya. Ia 

mengabarkan pada beliau apa yang dikatakan dua 

wanita Yahudi tadi. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Keduanya benar, sesungguhnya 

orang-orang yang telah mati disiksa dengan siksaan 

yang bisa didengar semua binatang". Kemudian Aisyah 

memberitahukan bahwa ia tidak melihat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengerjakan satu salat pun 

setelah peristiwa itu kecuali beliau berlindung dari siksa 

kubur. 
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  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
حسن •

ُ
نِْعم : أ

ُ
 .أ

 :فوائد احلديث
ا  .1  .بايلهود، بل يعم غريها من األممأن عذاب القرب ليس خاصًّ

 .إثبات عذاب القرب .2

 .عذاب القرب تسمعه احليوانات لكها إال اإلنس واجلن .3

 .مرشوعية اتلعوذ من عذاب القرب .4

 .آخر الصالة ما يدل ىلع عظيم موقع ادلاعء وفضله، وأن من مواطنه املرغب فيها الصلوات -صىل اهلل عليه وسلم-ىف داعء انليب  .5

ة اخلوف من اّللَّ  -صىل اّللَّ عليه وسلم-انليب  ما اكن عليه .6 صىل اّللَّ -، فاكن يستعيذ به من عذاب القرب، وعذاب انلار، مع أنه -تعاىل-من شده
ر -عليه وسلم م من ذنبه وما تأخه  .غفر هل ما تقده

 املراجع:املصادر و

انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 

أمحد بن حممد القسطالين القتييب، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة:  ه. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري،1423بريوت، الطبعة: 
ه. إكمال املعلم بفوائد مسلم، عياض بن موىس ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش  1323السابعة 

َّوِي، انلارش: «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»م. رشح سنن النسايئ املسىم 1998ه،  1419واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل،  ، حممد بن يلع اإلثيويب الَول
 .دار املعراج ادلويلة للنرش، دار آل بروم للنرش واتلوزيع، الطبعة األوىل

   (11206) الرقم املوحد:
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صالة الرجل يف مجاعة تضعف لَع صالته يف 
  بيته وِّف سوقه َخسا وعرشين ضعًفا

Salat seseorang dengan berjamaah akan 
dilipatgandakan (pahalanya) dari salatnya 

di rumah dan di pasarnya sebesar dua 
puluh lima kali lipat. 

 :احلديث .204
صالة الرجل »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-أيب هريرة عن 

يف مجاعة تَضُعُف ىلع صالته يف بيته ويِف ُسوقِه مخسا 
حَسن الوُُضوء، 

َ
أ، فَأ نَّه إَِذا تَوَضَّ

َ
وعرشين ِضعًفا، وذلك: أ

ثمَّ خرج إىل املسجد اَل خُيرُِجُه إالَّ الصالة؛ لَم خَيُْط 
وَُحطَّ َعنُه بها خطيئة،  ُخطَوًة إاِلَّ ُرفَِعت هل بِها درجة،

فإذا صىلَّ لم تزل املالئكة تَُصيلِّ عليه، ما دام يف 
ُمَصالَّه: اللُهمَّ َصلِّ عليه، امهلل اغِفر هل، امهلل ارمَْحه، 

 «.وال يزال يف صالة ما انتظر الصالة

** 

204. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Salat seseorang dengan berjamaah akan 

dilipatgandakan (pahalanya) dari salatnya di rumah 

dan di pasarnya sebesar dua puluh lima kali lipat. 

Demikian itu karena bila dia berwudu lalu 

menyempurnakan wudunya kemudian keluar menuju 

masjid, ia keluar rumah hanya untuk salat, ia tidak 

melangkah satu langkah pun kecuali dia diangkat satu 

derajat dan dihapus darinya satu kesalahan. Jika dia 

salat, malaikat pun terus-menerus mendoakannya 

selama ia berada di tempat salatnya, "Ya Allah, 

sejahterakan dia. Ya Allah, rahmatilah dia." Dan ia 

dianggap terus-menerus salat selama ia menunggu 

salat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بأن صالة الرجل  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
يف مجاعة تزيد أجًرا وثوابًا ىلع صالته يف بيته ويف 

منفرداً كما يوىمء إيله مقابلته بصالة سوقه، أي: 
اجلماعة؛ وألن الغالب يف فعلها يف اِليت والسوق 
االنفراد، ومقدار الزيادة مخٌس وعرشون ضعفاً، 
وقوهل: )وذلك( إن اكن املشار إيله فضل صالة 
اجلماعة ىلع صالة الفذ اقتىض اختصاص ذلك 

ا جبماعة املسجد، وقوهل: )أنه( أي الشأن أو الرجل إذ
توضأ فأحسن الوضوء أي أسبغه مع اإلتيان بالسنن 
واآلداب ثم خرج إىل املسجد متوجهاً إيله ال خيرجه 

فإن أخرجه إيله غريها، أو يه مع غريها -إال الصالة 
: لم خيط خطوة إال رفعت هل بها درجة -فاته ما يأيت

وحط عنه بها خطيئة، أي من الصغائر املتعلقة حبق 
صىل لم تزل املالئكة تصيل عليه  ، فإذا-تعاىل-اهلل 

ترتحم وتستغفر هل ما دام يف مصاله أي جالساً فيه، 
وحيتمل أن يراد ما دام مستمراً فيه ولو مضطجعاً، ما 
لم حيدث قول: )امهلل صل عليه امهلل ارمحه(، وال 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

salat seorang laki-laki dengan berjamaah lebih besar 

pahala dan balasannya dibandingkan salat di rumah 

dan di pasarnya, yakni (salat) sendirian sebagaimana 

yang diisyaratkan dengan membandingkannya dengan 

salat berjamaah. Sebab, biasanya melaksanakan salat 

di rumah dan di pasar itu sendirian. Kadar 

tambahannya adalah dua puluh lima kali lipat. Sabda 

beliau, "Yang demikian itu," jika yang diisyaratkan 

adalah keutamaan salat berjamaah dibanding salat 

sendirian, maka hal itu menuntut pengkhususan hal itu 

dengan berjamaah di masjid. Sabdanya, 

"sesungguhnya bila ia," yakni, keadaan atau orang itu 

jika berwudu dan memperbagus wudunya, yakni 

menyempurnakannya disertai melakukan hal-hal 

sunah dan adab (dalam berwudu). Setelah itu ia keluar 

menuju masjid, tanpa ada yang membuatnya keluar 

menuju masjid selain untuk salat -jika ia keluar menuju 

masjid karena hal lain atau disertai hal lainnya, maka 

hilang darinya keutamaan berikut ini-: tidaklah ia 

melangkahkan satu langkah pun melainkan dia 

diangkat satu derajat dan dihapus darinya sebuah 

kesalahannya. Yakni, dari berbagai dosa kecil yang 

berhubungan dengan hak Allah -Ta'ālā-. Jika ia 

melaksanakan salat, maka para malaikat terus-

menerus mendoakan keberkahan untuknya, 
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 العقيدة < اإليمان باملالئكة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحاكمها

 .عليهمتفق  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .صالة الرجل : واحد الرجال، واملراد: اذلكر دون األنىث •

 .يف مَجاعة : مع مجاعة •

ُفها اهلل، أي: يزيدها •  .تَُضعَّف : يَُضعِّ

 .صالته يف بيته : يف داره •

 .َويِف ُسوقِِه : حمل جتارته، والغالب أن صالته فيهما تكون بغري مجاعة: ألن اجلماعة تكون اغِلًا يف املسجد •

 .ِضعًفا : مثال •

 .وذلك : أي: اتلضعيف •

نَّه : أي: ألنه •
َ
 .أ

حَسن الوُُضوء : أكمله ىلع ما ورد عن انليب  •
َ
 .-صىل اهلل عليه وسلم-فَأ

 .ة انلاس اجلماعة فيهإىل املسجد : املاكن املعد إلقام •

 .اَل خُيرُِجُه : أي: من بيته •

 .إال الصالة : أي: إال إرادة الصالة، دون إرادة َشء آخر •

 .لَم خَيُْط بِها : لم يقدم رجله للميش •

 .ُخطَوًة : ويه ما بني قديم املاَش حني مشيه، وجيوز َخطَوة ىلع أنها واحدة اخلطوات •

 .إِالَّ ُرفَِعت هل : إال رفع اهلل هل •

 .بِها : بسببها •

 .-تعاىل-َدرََجة : مزنلة عند اهلل  •

 .ُحطَّ َعنُه : وضع اهلل عنه •

 .َخِطيئَة : سيئة، واملراد: عقوبة السيئة •

 .فَإَِذا َصىلَّ : أي: حتية املسجد أو غريها، مما يبادر به عند دخول املسجد •

 .لَم تََزل : أي: تستمر املالئكة •

لم غييب، وربما يرون أحيانًا بإذن اهلل خلقهم اهلل من نور، فأكرمهم بالقيام بطاعته؛ فال يعصون اهلل ما أمرهم الَماَلئَِكة : واملالئكة: وهم اع •
 .ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل وانلهار ال يفرتون

 .تَُصيلِّ َعلَيه : تدعو هل •

 .َما َداَم : أي مدة دوامه •

 .يِف ُمَصالَّه : يف ماكن صالته •

 .عليه : امهلل اثن عليه يف املأل األىلع، يعِّن: تقول: امهلل صل عليه... إلخ، ومجلة تقول: بيان جلملة )تصيل عليه(اللُهمَّ َصلِّ  •

يزال املصيل يف صالة ما انتظر الصالة، أي: مدة 
 .انتظاره إياها

memohonkan rahmat dan ampunan untuknya selama 

ia masih berada di tempat salatnya. Yakni, duduk di 

tempat salat. Bisa juga ditafsirkan bahwa maksudnya 

selama ia terus-menerus di tempat salat meskipun 

sambil berbaring selama dia tidak berhadas. Doa 

malaikat, "Ya Allah, sejahterakanlah dia. Ya Allah, 

rahmatilah dia." Orang yang salat ini terus-menerus 

dalam keadaan salat selama ia menunggu salat. Yakni, 

masa menunggunya untuk salat. 
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 .امهلل اغِفر هل : اسرت ذنوبه مع اتلجاوز عنها •

 .وال يََزال يِف صالة : أي: يف ثواب صالة •

 .ما انتََظر : أي: مدة انتظاره •

 .أجلهاالصالة : أي: اليت جاء للمسجد من  •

 .صالة : الصالة يف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم •

 :فوائد احلديث
فضيلة صالة اجلماعة يف املسجد ومضاعفتها، وفضيلة اجلماعة حتصل بأي عدد يصدق عليه معىن اجلماعة، ىلع أن كرثة العدد أدىع حلصول  .1

 .الزيادة يف اثلواب

 .الة املنفرد وتأخرها يف الفضل عن صالة اجلماعةانلقص يف ص .2

لك هذا الفضل، من: رفعة ادلرجات، وَحطِّ اخلطايا، واستغفار املالئكة؛ مرتب ىلع إحسان  الوضوء، واخلروج من اِليت إىل املسجد؛ لقصد  .3
 .تب عليه ما ذكر من األجرالصالة بِنِيَّة خالصة، فاثلواب املذكور مرتب ىلع جمموع األعمال، فلو خال منه جزء لم يرت

 .فضيلة الوضوء واإلخالص .4

أن ثواب من خرج متطهًرا للصالة ال ينوي إال الصالة أن ال خيطو خطوة إال رفعه اهلل بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حىت يدخل إىل  .5
 .املسجد

 .-عليهم الصالة والسالم-إثبات وجود املالئكة  .6

 .والرمحة ملن صىل يف املسجد، ثم جلس ينتظر الصالةداعء املالئكة بالصالة واملغفرة  .7

 .أفضلية الصالة ىلع غريها من األعمال بعد اإليمان؛ ألن فيها صالة املالئكة ىلع فاعلها وداعءهم هل بالرمحة واملغفرة .8

 .إن ملنتظر الصالة ثواب من هو يف الصالة .9

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل 1381حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن 
ه. تنبيه األفهام 1426بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة، 

صىل اهلل -ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، رشح عمدة األحاكم، حممد بن 
، لعبد الغِّن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، -عليه وسلم

ه. صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة 1408بعة: اثلانية، مؤسسة قرطبة، الط
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423ِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: فؤاد عبد ا
   (3435) الرقم املوحد:
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نَْواُعُه << فضل ال هلإ إال اهلل . اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلهوِْحيُد َوأ

 رواه الطرباين وادلارقطِّن. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-اهلل بن عمر عبد  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 :فوائد احلديث

 .جواز الصالة خلف أهل اِلدع والكبائر ما داموا مسلمني .1

 .تعظيم أمر اتلوحيد .2

 .جواز الصالة ىلع من مات من املسلمني ولو اكن اعصيا أو مبتداع .3

 .وهم وراءه، ال أنه يتوسط املأمومنيأن رتبة اإلمام اتلقدم ىلع املأموم  .4

 املراجع:املصادر و

ه، 1424 سنن ادلارقطِّن، أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطِّن، حتقيق: شعيب االرنؤوط وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، بريوت، ِلنان، الطبعة: األوىل،
بن عبد املجيد السليف، دار النرش: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة:  م. املعجم الكبري، سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين، حتقيق: محدي2004

جلامع اثلانية. ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األِلاين، أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم. فيض القدير رشح ا

صلوا لَع من قال: ال هلإ إال اهلل، وصلوا خلف 
  من قال: ال هلإ إال اهلل

Salatkanlah orang yang mengucapkan, "Lā 
ilāha illallāh" dan salatlah di belakang 

orang yang mengucapkan "Lā ilāha 
illallāh!" 

 :احلديث .205
مرفواًع:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

صلُّوا ىلع من قال: ال هلإ إال اهلل، وصلُّوا خلف من »
 «.قال: ال هلإ إال اهلل

** 

205. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- secara 

marfū', "Salatkanlah orang yang mengucapkan, "Lā 

ilāha illallāh" dan salatlah di belakang orang yang 

mengucapkan "Lā ilāha illallāh"! 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

صلوا ىلع من قال ال هلإ إال اهلل مع شهادته بأن حممدا 
رسول اهلل، وإن اكن من أهل األهواء والكبائر واِلدع 
ر ببدعته، وصلوا وراء من قال ال هلإ  حيث لم يكفَّ
إال اهلل ولو فاسقا أو مبتداع لم يكفر ببدعته. 
ولكن احلديث ضعيف، ويغِّن عنه ما رواه 

صىل اهلل -رة: أن رسول اهلل اِلخاري عن أيب هري
يصلون لكم، فإن أصابوا »قال:  -عليه وسلم

وأما الصالة «. فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم
ىلع املوحد العايص فيدل هل حديث ماعز وحنوه من 

 .األدلة

** 

Salatkanlah orang yang mengucapkan, "Lā ilāha 

illallāh" yang disertai kesaksian bahwa Nabi 

Muhammad adalah utusan Allah, meskipun ia dari 

golongan sesat, ahli maksiat dan ahli bidah yang tidak 

kafir karena kebidahannya. Dan salatlah di belakang 

orang yang mengucapkan, "Lā ilāha illallāh" meskipun 

ia seorang yang fasik atau ahli bidah yang tidak kafir 

oleh kebidahannya. Tetapi hadis ini berstatus daif. 

Sebagai gantinya adalah hadis sahih yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, 

"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Mereka salat mengimami kalian; jika 

mereka benar maka kalian mendapatkan pahala. Dan 

jikapun mereka salah maka kalian tetap mendapat 

pahala dan mereka memikul dosanya." Adapun 

kebolehan menyalati jenazah seorang Mukmin yang 

bermaksiat, maka dalilnya adalah hadis Mā'iz dan 

lainnya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

478 
 

ه. اتلنوير رشح اجلامع الصغري، حممد بن 1356ية الكربى، مرص، الطبعة: األوىل الصغري، زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي، املكتبة اتلجار
م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع  2011ه، 1432إسماعيل الصنعاين، حتقيق: حممد إسحاق حممد إبراهيم، مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل 

 .م 2014ه، 1435، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع
   (11309) الرقم املوحد:
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َته، يَْذَهُبون  عجبت لقوم عَرفُوا اإلسناد وِصحَّ
ِي ُسْفَيان؛ واهلل 

ْ
تعاىل يقول: }فليحذر إىل َرأ

اذلين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة{. 
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الرشك، لعله إذا َردَّ 

ْيِغ  بعض قوَل أن َيَقَع يف قلبه يشٌء ِمن الزَّ
 فَيْهلَِك 

 

Aku heran terhadap suatu kaum yang 
mengetahui sanad hadis dan kesahihannya, 
namun mereka malah mengambil pendapat 

Sufyan, padahal Allah -Ta'ālā- telah 
berfirman: "Maka hendaklah orang-orang 
yang menyalahi perintah Rasul takut akan 

ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang 
pedih.” Apakah engkau tahu apakah fitnah 
itu? Fitnah itu adalah syirik, mungkin jika 
ia menentang beberapa sabda beliau maka 
akan bercokol di hatinya suatu keraguan, 

sehingga celakalah ia. 

 :احلديث .206
عجبت لقوٍم عَرفُوا »: -رمحه اهلل-قال اإلمام أمحد 

ِي ُسْفيَان؛ واهلل تعاىل 
ْ
تَه، يَْذَهبُون إىل َرأ اإلسناد وِصحَّ

خيالفون عن أمره أن تصيبهم يقول: }فليحذر اذلين 
فتنة{. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الرشك، لعله إذا رَدَّ 

يِْغ فيَْهِلَك   «.بعض قوهل أن َيَقَع يف قلبه َشٌء ِمن الزَّ

** 

206. Hadis: 

Imam Ahmad -raḥimahullāhu- berkata, “Aku heran 

terhadap suatu kaum yang mengetahui sanad hadis 

dan kesahihannya, namun mereka malah mengambil 

pendapat Sufyan, padahal Allah -Ta'ālā- telah 

berfirman: "Maka hendaklah orang-orang yang 

menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan 

atau ditimpa azab yang pedih.” Apakah engkau tahu 

apakah fitnah itu? Fitnah itu adalah syirik, mungkin jika 

ia menentang beberapa sabda beliau maka akan 

bercokol di hatinya suatu keraguan, sehingga 

celakalah ia". 

 لم أجد من حكم ىلع األثر  :درجة احلديث
** 

Aku tidak menemukan orang yang 

menetapkan hukum (kedudukan) aṡar 

ini 

Derajat hadis: 

ُينِْكر اإلمام أمحد ىلع َمن َيْعرُِف احلديث الصحيح 
ثم بعد ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل 

ُ ُسْفَياَن أو غرَيه فيما خُيالف احلديث، وَيْعتَِذُر  ُيَقدِله
َر فعله، مع أن الَفْرَض واحلَتَْم  باألعذار اِلاطلة؛ يلُرَبِه

-وسنة رسوهل  -تعاىل-املؤمن إذا بلَغه كتاب اهلل ىلع 
وَعِلم معىن ذلك: أن َيْعَمل به  -صىل اهلل عليه وسلم

تبارك -ولو خالفه من خالفه، فبذلك أَمَرنا ربُّنا 
، ثم -صىل اهلل عليه وسلم-، وأمرنا نبيُّنا -وتعاىل

ت عنده سنة رسول  َيتََخوَّف اإلمام أمحد ىلع َمن صحَّ
، ثم خالف شيئًا منها أن -اهلل عليه وسلمصىل -اهلل 

يَِزيَغ قَلْبُه فيَْهِلَك يف ادلنيا واآلخرة، ويستشهد باآلية 
املذكورة، ومثلها يف القرآن كثري كقوهل تعاىل: }فلما 
زاغوا أزاغ اهلل قلوبهم{. هذا مع االعتذار للعالم 
اذلي خيالف؛ ألن العلماء الربانيني ال يتعمدون 

** 

Imam Ahmad mengingkari siapa saja yang mengetahui 

hadis sahih dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

kemudian setelah itu ia malah mengambil pendapat 

Sufyan atau selainnya yang bertentangan dengan 

hadis, lalu ia beralasan dengan alasan-alasan yang 

batil untuk membenarkan perbuatannya. Padahal 

kewajiban dan keharusan bagi seorang mukmin adalah 

jika telah sampai kepadanya Kitabullah (Alquran) dan 

Sunah Rasul-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan ia 

mengetahui maknanya, maka konsekuensinya; ia 

harus mengamalkannya walaupun ada orang yang 

menentangnya, sebab itulah yang diperintahkan oleh 

Rabb kita -Tabāraka wa Ta'ālā- dan Nabi kita -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kemudian Imam Ahmad 

mengungkapkan kekhawatiran bila orang yang 

mengetahui sahihnya sunah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- kemudian ia menentangnya; akan 

membuat hatinya melenceng lalu ia celaka di dunia dan 

akhirat. Beliau berdalil dengan ayat yang telah 

disebutkan. Ayat semisal itu banyak di dalam Alquran 
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نَْواُعُه << نَواقُِض اتَلهوِْحيدِ  اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلهوِْحيُد َوأ

 رواه ابن بطة. راوي احلديث:

 -رمحه اهلل-أمحد بن حنبل  اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عجبت : العجب هنا بمعىن اإلنكار •

 .عرفوا اإلسناد وصحته : عرفوا صحة احلديث بمعرفة رجاهل •

ِي سفيان اثلوري، ويرتكون احلديث، وقد صحَّ عندهم سنده •
ْ
 .يذهبون إىل رأي سفيان : يأخذون بَرأ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أمره : ُيْعرُِضون عن أمر رسول اهلل  خيالفون عن •

ها اإلمام أمحد بالرشك. والرشك: هو إرشاك غري • ل بهم عذاٌب يف ادلنيا، بَقتٍْل أو غريه.  والفتنة هنا فرسَّ  اهلل معه يف أي تُصيبهم فتنة : أي: يزَْنِ
 .نوع من أنواع العبادة

ِخُر اهلل •  . هلم عذابًا شديدا يف اآلخرةأو يصيبهم عذاب أيلم : يَدَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-إذا ردَّ بعَض قوهل : إذا ردَّ بعض قول الرسول  •

 .من الزيغ : العدول عن احلق، وفساد القلب •

 :فوائد احلديث
 .حتريم اتلقليد ىلع من َيْعرِف ادليلل ومعناه .1

 .ه ودينه من أهل العلمجواز اتلقليد ملن ال َيْعرِف ادليلل؛ بأن ُيَقدِله من يثق بعلم .2

 .لقول أحد من انلاس -صىل اهلل عليه وسلم-حتريم ترك سنة رسول اهلل  .3

 .اإلعراض عن رشع اهلل سبب للهالك يف ادلنيا واآلخرة .4

 املراجع:املصادر و

دار الراية  -انلرص، ومحد اتلوجيرياملحقق: رضا معطي، وعثمان األثيويب، ويوسف الوابل، والويلد بن سيف  -اإلبانة الكربى البن بطة الُعْكرَبي-
دارسة  -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد-م  1994 - ـه 1415للنرش واتلوزيع، الرياض الطبعة: اثلانية، 

امللخص يف رشح كتاب -م. 2003ه/1424 الطبعة: اخلامسة، -مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية -وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد
حممد بن  -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد-م. 2001 -ه1422الطبعة: األوىل  -دار العاصمة الرياض -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -اتلوحيد

 .ه1424الطبعة: اثلانية, حمرم  -دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية -صالح بن حممد العثيمني
   (5965) الرقم املوحد:

والسنة ولكن قد خيىف عليهم َشء  خمالفة الكتاب
 .منها أو يعتقدون نسخه أو ضعفه

seperti firman Allah -Tā’alā-: “Maka ketika mereka 

melenceng (dari jalan yang lurus) niscaya Allah 

lencengkan hati-hati mereka.” Hal ini tentunya tetap 

mengharuskan adanya pemberian uzur bagi ulama 

yang menyelisihi (sunah), karena para ulama rabbani 

sama sekali tidak menyengaja untuk menyelisihi Kitab 

dan Sunah, akan tetapi (mereka menyelisihinya) 

karena bisa saja suatu dalil tersembunyi dari mereka, 

mereka meyakini hukumnya sudah dimansukh 

(dihapus), atau hukumnya daif (lemah). 
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اَعةِ  اتلصنيف: اُط الَسه رْشَ
َ
  عقيدة << اإِليَماُن بِايلَْوِم اآلِخِر << أ

 رواه النسايئ وأمحد. راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه موىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمثوبان  اتلخريج:
 سنن النسايئ. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِعصابتان : تثنية عصابة، ويه اجلماعة من انلاس •

 .أحرزهما : حفظهما •

 :فوائد احلديث
 .فيه فضيلة من غزا بالد اهلند، وأن اهلل تعاىل حفظه من انلار .1

 .ابن مريم عندما يزنل آخر الزمان، وأن اهلل تعاىل حفظه من انلارفيه فضيلة من يكون مع عيىس  .2

 .فيه من دالئل وبراهني انلبوة؛ إلخباره صىل اهلل عليه وسلم بأمور حتصل يف املستقبل .3

 .فيه إثبات عالمة من عالمات الساعة .4

 املراجع:املصادر و

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: 
م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: 1986ه، 1406

، حممد بن «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»م. رشح سنن النسايئ املسىم 2001ه، 1421عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش، دار آل بروم للنرش واتلوزيع. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها  وفوائدها، حممد يلع اإلثيويب الَول

 .ه1422 واتلوزيع، الرياض، الطبعة األوىل ملكتبة املعارف، نارص ادلين األِلاين، مكتبة املعارف للنرش
   (11221) الرقم املوحد:

عصابتان من أميت أحرزهما اهلل من انلار: 
عصابة تغزو اهلند، وعصابة تكون مع عيىس 

 -عليهما السالم-ابن مريم 
 

Dua kelompok dari umatku yang akan 
dilindungi oleh Allah dari neraka, yaitu: 

kelompok yang memerangi India dan 
kelompok yang menyertai Isa bin Maryam -

'alaihima as-salām- 

 :احلديث .207
عن ثوبان موىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

يت أحرزهما اهلُل من انلار: »مرفواًع:  مَّ
ُ
ِعصابتان من أ

اهلنَد، وعصابٌة تكون مع عيىس ابن عصابٌة تغزو 
 «.مريم عليهما السالم

** 

207. Hadis: 

Dari Ṡaubān, maula Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- secara marfū', "Dua kelompok dari umatku 

yang akan dilindungi oleh Allah dari neraka; yaitu 

kelompok yang memerangi India dan kelompok yang 

menyertai Isa bin Maryam -'alaihima as-salām -."  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مجاعتان من أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم حفظهما 
اهلل من انلار، مجاعة تغزو بالد اهلند فتقاتل الكفار 

ومجاعة تكون مع عيىس ابن مريم يف سبيل اهلل، 
عليه السالم حينما يزنل آخر الزمان، بعد خروج 

 .ادلجال، فيقتله عيىس عليه السالم

** 

Ada dua kelompok dari umat Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- yang dijaga oleh Allah dari neraka. 

Kelompok yang memerangi negeri India; mereka 

berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir. 

Dan kelompok yang menyertai Isa bin Maryam -'alaihi 

as-salām- ketika ia turun di akhir zaman, pasca 

keluarnya Dajal. Lantas Isa -'Alaihi as-salām- berhasil 

membunuhnya. 
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أنقاب املدينة : مداخل املدينة وأبوابها وطرقها اليت يُدخل إيلها منها •

 .الطاعون : وباء معد َسيع االنتشار يصحبه املوت اذلريع الفاَش •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة املدينة وفضيلة سكناها ومحايتها من الطاعون وادلجال .1

 .يولك مالئكته حبفظ بىن آدم من اآلفات والفنت والعدو إذا أراد حفظهم -تعاىل-أن اهلل  .2

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
ر عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بد-بريوت.  -حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك -وت. بري –ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
وي، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنو-ه.  1323القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 

رشح صحيح اِلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم ياَس بن إبراهيم، نرش: مكتبة -ه. 1392بريوت، الطبعة: اثلانية،  -نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .م2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -الرشد، الرياض

   (10560) الرقم املوحد:

لَع أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون 
  وال ادلجال

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 
berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bersabda, "Di setiap jalur masuk 

Madinah ada para malaikat. Madinah tidak 
akan dimasuki penyakit wabah (Ṭā'ūn) dan 

Dajjal." (HR. Bukhari). 

 :احلديث .208
-اهلل قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْنَقاِب املدينِة مالئكٌة »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
ىلع أ

اُل  جَّ اعوُن، وال ادلَّ  «.ال يدخلُها الطَّ

** 

208. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Di 

setiap jalur masuk Madinah ada para malaikat. 

Madinah tidak akan dimasuki penyakit wabah (Ṭā'ūn) 

dan Dajjal". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث أن من  -صىل اهلل عليه وسلم-ذكر انليب 
فضائل املدينة وجود مالئكة ىلع مداخلها وطرقها  

وهو وباء معد -حيرسونها، فال يدخلها الطاعون 
وال  -َسيع االنتشار يصحبه املوت اذلريع الفاَش

 .يدخلها املسيح ادلجال

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menuturkan dalam 

hadis ini bahwa diantara keutamaan Madinah adalah 

keberadaan para malaikat di berbagai jalur masuk 

Madinah dan jalan-jalannya dengan misi menjaganya. 

Dengan demikian, Madinah tidak akan dimasuki Ṭā'ūn 

-yaitu kematian mengerikan yang epidemi- dan al-

Masih Dajjal. 
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  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة الربزخية اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وضعت : جعلت بني يدي الرجال يلحملوها •

 .قدموين : عجلوا يب •

 .اجلنازة : امليت برسيره •

 .يا ويلها : الويل: اهلالك، ويه لكمة جزع وحترس •

 .صعق : غيش عليه من شدة ما يسمعه •

ُمويِن، وإن  ُمويِن قَدي فإن اكنت صاحلة، قالت: قَدي
اكنت غري صاحلة، قالت: يا َوْيلها! أين تَذهبون 

 بها
 

Jika ia adalah orang yang shaleh, maka ia 
akan mengatakan, "Segerakan aku! 

Segerakan aku!" Namun jika ia bukan 
orang yang shaleh, ia akan berkata, "Duhai 

celakanya! Ke manakah kalian akan 
membawanya”? 

 :احلديث .209
صىل -قال: اكن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد 

إذا وُِضعت اجلَنَاَزة واْحتََملََها »يقول:  -اهلل عليه وسلم
ْعنَاقِِهم، فإن 

َ
اكنت صاحلة، انلاس أو الرجال ىلع أ

ُمويِن، وإن اكنت غري صاحلة، قالت:  ُمويِن قَدِّ قالت: َقدِّ
يا َويْلها! أين تَذهبون بها؟ يسمُع صوتها لك َشء إال 

 «.اإلنسان، ولو َسِمَعه َصِعق

** 

209. Hadis: 

Dari Abu Sa‘id al-Khudry -raḍiyallāhu 'anhu-, 

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Apabila jenazah itu diletakkan, lalu diangkat 

oleh orang banyak atau kaum pria di pundak mereka; 

jika ia adalah orang yang shalih, maka ia akan 

mengatakan: ‘Segerakan aku! Segerakan aku!’ Namun 

jika ia bukan orang yang shalih, ia akan berkata, ‘Duhai 

celakanya! Ke manakah kalian akan membawanya?’ 

Suaranya didengar oleh segala sesuatu kecuali 

manusia. Andai ia mendengarnya, ia pasti akan 

pingsan”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اجلنازة ىلع انلعش، ثم احتملها الرجال إذا وضعت 
ىلع أعناقهم، فإن اكنت من أهل اخلري والصالح 
قالت: أَسعوا يب. فَرِحة مرسورة ملا تراه أمامها من 
نعيم اجلنة، وإن اكنت من غري أهل الصالح قالت 
ألهلها: يا هالكها، ويا عذابها. ملا تراه من سوء 

تها لك املصري، فتكره القدوم عليه، ويسمع صو
املخلوقات من حيوان ومَجاد إال اإلنسان، ولو سمعها  

 .لغيش عليه أو هلك من ذلك

** 

Ketika jenazah diletakkan di atas keranda, kemudian 

diangkat oleh kaum pria di atas pundak mereka; jika 

jenazah itu orang baik dan saleh, ia akan berkata: 

“Segerakanlah aku!” karena begitu gembira dan 

bahagia melihat nikmat surga yang ada di depannya. 

Namun jika ia bukan orang yang saleh, ia akan berucap 

kepada keluarganya, “Duhai betapa celakanya! Duhai 

betapa tersiksanya!” karena melihat tempat kembalinya 

yang buruk, sehingga ia tidak suka untuk disegerakan. 

Suaranya itu didengar oleh seluruh makhluk, baik 

hewan maupun benda mati, kecuali manusia. Andai 

manusia mendengarnya, ia pasti akan pingsan atau 

binasa karenanya. 
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 :فوائد احلديث
عدَّ هل من كرامة ، وجيزع الاكفر والفاسق ملا  -تعاىل-إن اهلل  .1

ُ
يطلع عباده ىلع منازهلم، وما أعده هلم يف حال االحتضار، فيشتاق املؤمن ملا أ

 .يرتقبه من أيلم العذاب

ث ذلك، واإلخبار بهذا من أن بعض األصوات يسمعها غري اإلنسان، وال يستطيع اإلنسان سماعها، وهذا من املعجزات وقد أثبت العلم احلدي .2
 .املعجزات انلبوية

 .السنة محل اجلنازة ىلع أعناق الرجال .3

 .النساء عن اتباعها -صىل اهلل عليه وسلم-محل اجلنازة خاص بالرجال دون النساء؛ نليه انليب  .4

 .أن روح امليت تتلكم بعد مفارقته جلسده، وقبل دخوهل يف قربه، واهلل أعلم بكيفيته .5

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  -صحيح اِلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل اِلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.  -
لة، بريوت، الطبعة نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسا -ه. 1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي

ديلل الفاحلني لطرق رياض  -ه. 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، إرشاف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1407الرابعة عرش، 
رشح رياض الصاحلني؛  -عرفة. الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم اِلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار امل

 .ه1426للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
   (3554) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

485 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السابقني عليهم السالمالعقيدة < اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

فعن معادن العرب تسألوين؟ خيارهم يف 
  إذا فقهوااجلاهلية خيارهم يف اإلسالم 

Apakah kalian bertanya kepadaku tentang 
orang-orang berkualitas dari bangsa Arab? 

Sesungguhnya orang-orang terbaik dari 
mereka di masa jahiliyah adalah orang-

orang yang terbaik di masa Islam jika 
mereka memahami (Islam). 

 :احلديث .210
قال: ِقيَل: يا رُسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

كرم انلَّاس، قال: اتقاهم، فقالوا: لَيس عن 
َ
اهلل، َمن أ

لُك، قال: 
ُ
َفيُوُسُف نيَِبُّ اهلل ابُن نيَِبِّ اهلل ابِن »هذا نَسأ

لُك، « نيَِبِّ اهلل ابِن َخِليِل اهللِ 
َ
قالوا: لَيس َعن هذا نَسأ

لُوين»قال: 
َ
؟ ِخَيارُُهم يف فَعن َمَعاِدن الَعَرب تسأ

 «.اجلاِهليَّة ِخيَارُُهم يف اإلِسالم إذا َفُقُهوا

** 

210. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah 

manusia paling mulia?" Beliau menjawab, "Orang yang 

paling bertakwa dari mereka." Mereka berkata, "Bukan 

itu yang kami tanyakan." Beliau bersabda, "Kalau 

begitu, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi 

Allah, putra dari Nabi Allah, cucu dari Nabi Allah, putra 

dari kekasih Allah (Ibrahim)." Mereka berkata, "Bukan 

itu yang kami tanyakan." Beliau bersabda, "Apakah 

kalian bertanya kepadaku tentang orang-orang 

berkualitas dari kalangan bangsa Arab? 

Sesungguhnya orang-orang terbaik dari mereka di 

masa jahiliyah adalah orang-orang yang terbaik di 

masa Islam jika mereka memahami (Islam)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث أنَّ أكرم انلاس من حيث النسب 
واملعادن واألصول، هم اخليار يف اجلاهلية، لكن 
برشط إذا فقهوا، فمثال بنو هاشم من املعروف هم 

يفقهوا يف خيار قريش يف اإلسالم، لكن برشط أن 
دين اهلل، وأن يتعلموا أحاكمه، فإن لم حيصل هلم 
الفقه يف ادلين، فإنَّ رَشَف النَّسب ال يشفع لصاحبه، 
وإن َعاَل نسبه واكن من خيار العرب نسبا ومعِدنا، 
فإنَّه ليس ِمن أكرم اخللق عند اهلل، وليس ِمن خيار 
اخللق، وعليه فاإلنسان يرشف بنسبه، لكن برشط 

 . ادلينالفقه يف

** 

Dalam hadis ini (disebutkan) bahwa manusia yang 

paling mulia dari segi keturunan, kualitas dan asal 

adalah orang terbaik pada masa jahiliyah, tetapi 

dengan syarat jika mereka memiliki pemahaman dalam 

urusan agama. Contohnya Bani Hasyim, mereka 

diketahui sebagai klan Quraisy pilihan dalam Islam, 

tetapi dengan syarat mereka memiliki pemahaman 

mendalam dalam urusan agama Allah dan mempelajari 

hukum-hukumnya. Jika mereka tidak memiliki 

pemahaman agama, maka kemuliaan garis keturunan 

tidak ada artinya bagi pemiliknya. Meskipun seseorang 

memiliki nasab tinggi dan termasuk bangsa Arab 

pilihan secara garis keturunan dan kualitas, maka dia 

tidak termasuk manusia paling mulia di sisi Allah dan 

bukan pula manusia pilihan. Dengan demikian, 

manusia bisa mulia dengan nasabnya, tetapi dengan 

syarat paham dalam urusan agama. 
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 :معاين املفردات
 .أكرم : اسم تفضيل من الكرم: أصله كرثة اخلري، وهو ضد اللؤم، وقيل: إن الكريم هو املتيق •

 .-عليه السالم-ابن نيب : يعقوب  •

 .-عليه السالم-بن نيب : إسحاق  •

أنواع املحبة ابن خليل اهلل : إبراهيم عليه السالم، واخلليل هو من اكن يف أىلع املحبة، فاخلُلَّة أىلع أنواع املحبة، وليس فوق اخلُلَّة َشء من  •
 .أبداً 

 .َمَعاِدن الَعَرب : أصوهلا اليت يُنَسبُون إيلها ويتفاخرون بها •

 .معادن : مجع َمعِدن: وهو منبت اجلواهر من ذهب وحنوه، واملراد به هاهنا قبائل العرب •

 .اجلاهلية : الفرتة اليت اعشها انلاس قبل اإلسالم، وُسِميَّت بذلك لكرثة جهاالت انلاس يف تلك الفرتة من الزمن •

رم األخالق يف اجلاهلية، هم كذلك يف اإلسالم إذا آمنوا واتقوا؛ ألن اإلسالم ِخيَارُُهم يف اجلاِهليَّة ِخيَارُُهم يف اإلِسالم : أصحاب املروءات وماك •
 .جاء يلتمم ماكرم األخالق، والعبد يسلم ىلع ما أسلف من خري، وإذا انضم رشف اتلقوى إىل رشف النسب اكن خريا ىلع خري، وفضال ىلع فضل

 .َفُقُهوا : علموا أحاكم الرشع •

 :فوائد احلديث
 .برشف آبائه وعشريته إذا اكنوا أتقياء، واكن هو ىلع شالكتهم وطريقتهميرشف اإلنسان  .1

 .أصحاب املروءات وماكرم األخالق يف اجلاهلية هم أصحابها يف اإلسالم إذا علموا أحاكم الرشع .2

 -صىل اهلل عليه وسلَّم- النَّسب هل أثر يف الفضل بالرشط السابق، وهلذا اكن بنو هاشم أطيب انلاس وأرشفهم نسبا، ومن ثم اكن رسول اهلل .3
، فال يبعث الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-اذلي هو أرشف اخللق  من ُسالتِلهم، فلوال أنَّ هذا اِلطن من بِّن آدم أرشف اِلطون، ما اكن فيه انليب 

 .إِالَّ يف أرشف اِلطون وأىلع األنساب

 .ساب رشيف ومنها دون ذلكبنيَّ احلديث أقسام انلاس ورشف انتسابهم وأنسابهم، وأن من األن .4

 .رشف النسب يعترب إذا انضم إيله اتلقوى واخلوف من اهلل، وإال فال .5

 .، وأنَّ من اكن تقيًّا اكن هل اخلري يف ادلنيا رفيع ادلرجة يف اآلخرة-عز وجل-اإلنسان يكرم ويرشف بتقوى اهلل  .6

ألخالق مع رشف انلبوة مع رشف النسب، وانضم إيله رشف العلم ، فقد مجع ماكرم ا-عليه الصالة والسالم-بيان فضيلة نيب اهلل يوسف  .7
ِنه من سياسة اتلدبري  .بتعبري الرؤيا وَتَمكُّ

 .بيان فضل العلم وأنهه أفضل من النسب واحلسب واجلاه واملال .8

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
،  اعتىن 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1نووي، طه. رياض الصاحلني لل1425بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. رشح العقيدة الواسطية البن 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428

ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار 1419اململكة العربية السعودية، ، دار ابن اجلوزي، الرياض، 5عثيمني، حتقيق: سعد فواز الصميل، ط
، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: 1ه. صحيح اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426الوطن للنرش، الرياض، 
د فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ه. صحيح مسلم، حتقيق: حمم1422حممد فؤاد عبد اِلايق(، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ملجموعة من اِلاحثني، ط
   (3069) الرقم املوحد:
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: )َوقَالُوا ال تََذُرنَّ آلَِهَتُكْم -تعاىل-يف قول اهلل 
ا َوال ُسَوااًع َوال َيُغوَث َويَُعوَق  َوال تََذُرنَّ َودًّ

: هذه -ريض اهلل عنهما-َونرَْسًا( قال ابن عباس 
 أسماء رجال صاحلني من قوم نوح

 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- 
tentang firman Allah –Ta'ālā-: “Dan 

mereka berkata, “Janganlah sekali-kali 
kalian meninggalkan sembahan-sembahan 

kalian dan jangan pula kalian 
meninggalkan (penyembahan) wadd, dan 

jangan pula Suwā', Yagūṡ, Ya'ūq dan Nasr!” 
Dia berkata, “Ini adalah adalah nama 

orang-orang saleh dari kalangan kaum 
Nuh. Ketika mereka telah meninggal dunia, 

setan membisiki kaum mereka agar 
memasang di majlis-majlis mereka patung-
patung dan menamakannya dengan nama 
orang-orang saleh tersebut. Maka mereka 

pun melakukannya, dan awalnya tidak 
disembah, hingga ketika generasi mereka 
musnah dan ilmu telah dilupakan, maka 

patung-patung tersebut disembah". 

 :احلديث .211
-يف قول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ا َوال -تعاىل : )َوقَالُوا ال تََذُرنَّ آلَِهتَُكْم َوال تََذُرنَّ وَدًّ
ا(  قال: "هذه أسماء ُسَوااًع َوال َيُغوَث َوَيُعوَق َونرَْسً

وىح 
َ
رجال صاحلني من قوم نوح، فلما َهلَكوا أ

يطان إىل قَوِمِهم أِن انِْصبُوا إىل جَمَالِِسِهم الَّيت اكنوا  الشَّ
وها بأسَمائِِهم، َفَفَعلُوا، ولم  جَيِْلسون فيها أنَصابًا، وَسمُّ

وئلك ونيُِسَ العلم ُعِبدت".
ُ
 ُتْعبَد، حىتَّ ِإَذا َهلَك أ

** 

211. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- tentang firman 

Allah –Ta'ālā-: ““Dan mereka berkata, “Janganlah 

sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan 

kalian dan jangan pula kalian meninggalkan 

(penyembahan) wadd, dan jangan pula Suwā', Yagūṡ, 

Ya'ūq dan Nasr!” Dia berkata, “Ini adalah adalah nama 

orang-orang saleh dari kalangan kaum Nuh. Ketika 

mereka telah meninggal dunia, setan membisiki kaum 

mereka agar memasang di majlis-majlis mereka 

patung-patung dan menamakannya dengan nama 

orang-orang saleh tersebut. Maka mereka pun 

melakukannya, dan awalnya tidak disembah, hingga 

ketika generasi mereka musnah dan ilmu telah 

dilupakan, maka patung-patung tersebut disembah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذه اآلية  -ريض اهلل عنهما-عباس يفرس ابن 
أن قوم  -تعاىل-الكريمة بأن هذه اآلهلة اليت ذكر اهلل 

نوح تواصوا باالستمرار ىلع عبادتها بعدما نهاهم 
أنها يف  -عن الرشك باهلل -عليه السالم-نبيهم نوح 

األصل أسماء رجال صاحلني منهم، غلوا فيهم 
ل األمر بتسويل الشيطان هلم حىت نصبوا صورهم، فآ

 .بهذه الصور إىل أن صارت أصناماً تعبد من دون اهلل

** 

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- menafsirkan ayat 

yang mulia ini dengan menyatakan bahwa tuhan-tuhan 

yang disebutkan oleh Allah –Ta'ālā- (di mana kaum 

Nuh saling mengajak untuk terus menyembahnya 

setelah Nabi mereka yaitu Nuh -'alaihis salām- 

melarang mereka dari mempersekutukan Allah) pada 

awalnya merupakan nama orang-orang saleh dari 

kalangan mereka, lalu mereka berlebih-lebihan dalam 

memuliakan mereka akibat perangkap setan hingga 

mereka membuat gambar-gambar tersebut, kemudian 

terus berlanjut hingga menjadi patung-patung yang 

disembah selain Allah. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < الرشك اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال تذرن آهلتكم : ال ترتكوا عبادتها •

 .وال تذرن وداً وال سوااع وال يغوث... : أي: وال ترتكوا هؤالء خصوصاً  •

 .فلما هلكوا : أي: مات أوئلك الصاحلون وحزن عليهم قومهم حزناً شديداً  •

 .أوىح الشيطان إىل قومهم : أي: وسوس وألَق إيلهم •

 .أنصاباً : أي: أصناماً مصورة ىلع صورهم •

 .حىت إذا هلك أوئلك : أي: اذلين نصبوها يلتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا ىلع العبادة •

 .أي: زالت املعرفة وغلب اجلهال اذلين ال يمزيون بني الرشك واتلوحيد ونيُس العلم : •

 .ُعبدت : أي: تلك األصنام ملا قال هلم الشيطان: إن آباءكم اكنوا يعبدونها •

 .وقد أضلوا كثريا : وقد أضل رؤساؤهم بهذه األصنام كثرًيا من انلاس •

 .وال تزد الظاملني إال ضالاًل : أي إال عذابًا أو ضيااًع  •

 :فوائد احلديث
 .أن الغلو يف الصاحلني سبٌب لعبادتهم من دون اهلل وترك ادلين باللكية .1

 .اتلحذير من اتلصوير وتعليق الصور، ال سيما صور العظماء .2

 .اتلحذير من مكر الشيطان وعرضه اِلاطل يف صورة احلق .3

 .اتلحذير من اِلدع واملحدثات ولو حُسن قصد فاعلها .4

 .إىل الرشك فيجب احلذر من تصوير ذوات األرواحأن اتلصوير من الوسائل  .5

 .معرفة قدر وجود العلم ومرضة فقده .6

 .أن سبب فقد العلم هو موت العلماء .7

 .اتلحذير من اتلقليد، وأنه قد يؤول بأهله إىل املروق من اإلسالم .8

 .قدم الرشك يف األمم السابقة .9

 .أن هذه األسماء اخلمسة املذكورات من معبودات قوم نوح .10

 .تكاتف وتعاون أهل اِلاطل ىلع باطلهم بيان .11

 .جواز ادلاعء ىلع الكفار ىلع سبيل العموم .12

 املراجع:املصادر و

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، -م. 2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، -
صحيح اِلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة -م. 2003 - ـه1424عة: اخلامسة، اململكة العربية السعودية، الطب

 .ه1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
   (3421) الرقم املوحد:
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قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد 
منكم بعمله، قالوا: وال أنت يا رسول اهلل؟ قال: 

 وال أنا إال أن يتغمدين اهلل برمحة منه وفضل
 

"Bersikaplah yang lurus (moderat) dan 
tetaplah dalam kebenaran. Ketahuilah, 
bahwasanya tidak ada seorang pun dari 

kalian yang selamat karena amalnya”. Para 
sahabat bertanya, "Tidak pula Engkau 
wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 

"Tidak pula aku, hanya saja Allah meliputi 
diriku dengan rahmat dan karunia-Nya". 

 :احلديث .212
-قال: قال رسول اهلل  -عنهريض اهلل -عن أيب هريرة 

نَّه »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
ُدوا، واعلَُموا أ قَاِرُبوا وَسدِّ

َحد ِمنُكم بَِعَمِلهِ 
َ
قالوا: وال أنت يا رسول « لَن يَنُجو أ

ن َيتََغَمَديِن اهلل بِرمََحة ِمنْه »اهلل؟ قال: 
َ
نَا ِإالَّ أ

َ
واَل أ

 «.َوفَضل

** 

212. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Bersikaplah yang lurus (moderat) dan tetaplah dalam 

kebenaran. Ketahuilah, bahwasanya tidak ada seorang 

pun dari kalian yang selamat karena amalannya”. Para 

sahabat bertanya, "Tidak pula Engkau wahai 

Rasulullah? Beliau menjawab, "Tidak pula aku, kecuali 

Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث يدل ىلع أن االستقامة ىلع حسب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-االستطاعة، وهو قول انليب 

"قاربوا وسددوا" أي: حتروا اإلصابة، أي: احرصوا ىلع 
أن تكون أعمالكم مصيبًة للحق بقدر املستطاع، 
وذلك؛ ألن اإلنسان مهما بلغ من اتلقوى، فإنَّه البد 
د بقدر ما  أن خيطئ، فاإلنسان مأمور أن ُيَقارِب ويَُسدِّ

: "واعلموا -عليه الصالة والسالم-يستطيع.  ثم قال 
أحد منكم بعمله" أي: لن ينجو من  انه ال ينجو

انلار بعمله، وذلك ألن العمل ال يبلغ ما جيب هلل عز 
وجل من الشكر، وما جيب هل ىلع عباده من احلقوق، 

العبد برمحته  -سبحانه وتعاىل-ولكن يتغمد اهلل 
فيغفر هل.  فلما قال: "لن ينجو أحد منكم بعمله" 

-ِّن: كذلك انليب قالوا هل: وال أنت؟! قال: "وال أنا" يع
ح  -عليه الصالة والسالم لن ينجو بعمله، ورصَّ

بذلك يف قوهل: "إال أن يتغمدين اهلل برمحة منه"، فدل 
ذلك ىلع أن اإلنسان مهما بلغ من املرتبة والوالية، 

عليه الصالة -فإنه لن ينجو بعمله، حىت انليب 
، لوال أن اهلل َمنَّ عليه بأن غفر هل ذنبه ما -والسالم

م منه وما تأخر، ما أجناه عملهت  .قدَّ

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa istiqamah itu 

disesuaikan dengan kemampuan. Ini maksud sabda 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Bersikaplah yang 

lurus (moderat) dan tetaplah dalam kebenaran". 

Artinya, Usahakan untuk selalu mencari kebenaran. 

Yakni, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya 

amal-amal kalian menepati kebenaran sesuai 

kemampuan. Hal itu karena manusia betapapun tinggi 

tingkat ketakwaannya, ia pasti masih melakukan 

kesalahan. Maka manusia diperintahkan untuk 

bersikap lurus (moderat) dan menetapi kebenaran 

sesuai kemampuan. Kemudian Nabi -'alaihi aṡ-ṡalātu 

was salām- bersabda, "Ketahuilah, bahwasanya tidak 

seorang pun dari kalian yang selamat karena amalnya." 

Artinya, ia tidak akan selamat dari neraka lantaran 

amalnya. Karena amal itu tidak mencapai tingkat 

kesyukuran yang wajib dipersembahkan kepada Allah 

dan hak-hak-Nya yang wajib ditunaikan oleh para 

hamba. Akan tetapi Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- 

meliputi seorang hamba dengan rahmat-Nya, sehingga 

Dia berkenan mengampuninya. Manakala beliau 

bersabda, "Tidak seorangpun dari kalian yang selamat 

karena amalnya." Para sahabat bertanya, "Tidak pula 

Engkau?" Beliau menjawab, "Tidak pula aku." Artinya, 

demikian pula Nabi -'alaihi aṡ-ṡalātu was salām- tidak 

akan selamat dengan amal beliau. Beliau 

mengungkapkan hal ini dengan jelas dalam sabda 

beliau, "...kecuali Allah meliputi diriku dengan rahmat 

dari-Nya." Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu, 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قَاِرُبوا : املقاربة: القصد اذلي ال ُغلُّو فيه وال تقصري •

ُدو : السداد: االستقامة واإلصابة •  .َسدِّ

يف وهو  •  .غالفه، يقال: غمدت السيف وأغمدتهَيتََغَمَديِن : يلبسِّن ويسرتين مأخوذ من ِغمد السَّ

 :فوائد احلديث
 .إرشاد إىل كيفية حتصيل اخلري، وذلك باالستقامة ىلع منهج اهلل دون غلو فيه وال تقصري .1

 .أن العبد ال يغرت ويعجب بعمله مهما بلغ؛ ألن حق اهلل أعظم من عمله، فال بد للعبد من اخلوف والرجاء مجيًعا .2

 .ه أوسع من أعماهلمفضل اهلل ورمحته ىلع عباد .3

 .ال سبيل إىل إثبات اثلواب والعقاب إال من قبل الرشع .4

 ."، فإن نَِعَم اهلل كثرية ويعجز اإلنسان عن شكرها، قال تعاىل: "وإن تعدو نعمة اهلل ال حتصوها-تعاىل-ليس يف استطاعة برش أن يويف حق اهلل  .5

 .فضل اهلل ورمحة منهاألعمال الصاحلة سبب دلخول اجلنة، والفوز بها إنما هو ب .6

 ."يف احلديث تنبيه إىل أنه ينبيغ لإلنسان أن يكرث من سؤال اهلل دائما بقوهل: "امهلل تغمدين برمحة منك وفضل .7

 .ىلع العلم -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .8

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

ه. رشح رياض 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1 العمار، طه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص1428بريوت، 
، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. ه. صحيح مسلم، 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من اِلاحثني، ط

   (3469) الرقم املوحد:

setinggi apapun tingkatan dan kewaliannya, ia tidak 

akan selamat dari neraka dengan amalnya. Bahkan 

juga Nabi -'alaihi aṣ-ṣālatu was salām-, andai bukan 

karena Allah menganugerahi beliau dengan 

mengampuni dosa beliau yang telah terjadi maupun 

yang belum terjadi, niscaya amal beliau tak dapat 

menyelamatkan beliau. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرةالعقيدة <  اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلني

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وتعظييمالُمتََحابُّون يِف َجاَليِل : ألجل إجاليل  •

 .َمنَابُِر : مجع ِمنرب، من انلَرب وهو العلو؛ فيكون بمعىن املاكن املرتفع •

 .َيْغِبُطُهم : ويه تمِّن احلصول ىلع نعمة رآها وأال تتحول عن صاحبها •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-إثبات صفة الالكم هلل  .1

 .للمتحابني يف جالل اهلل مزنلة عظيمة ومقام كريم عند رب العاملني .2

 .از الغبطة يف اخلري، وال ُيَعدُّ ذلك من احلسد املذمومجو .3

 .قد تكون يف املفضول صفة يتمناها الفاضل .4

 .ال يلزم من غبطة األنبياء للمتحابني يف اهلل أن يكونوا خرًيا من األنبياء، فإن أفضل اخللق األنبياء .5

: املتحابون يف جاليل، هلم -عز وجل-اهلل قال 
  منابر من نور يغبطهم انلبيون والشهداء

Allah -'Azza wa Jalla- berfirman, "Orang-
orang yang saling mencintai karena 

keagungan-Ku, mereka memiliki mimbar-
mimbar dari cahaya yang membuat iri para 

Nabi dan orang-orang yang syahid 

 :احلديث .213
-عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل 

: -َعزَّ وَجلَّ -قَاَل اهلُل »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
الُمتََحابُّون يِف َجاَليِل، لَُهم َمنَابُِر ِمن نُوٍر َيْغِبُطُهم 

 .«انلَِبيُّوَن والُشَهَداء

** 

213. Hadis: 

Dari Mu'āż bin Jabal -raḍiyallāhu 'anhu-, dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bahwasanya 

beliau bersabda, "Allah berfirman, 'Orang-orang yang 

saling mencintai karena keagungan- Ku, mereka 

memiliki mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat iri 

para Nabi dan orang-orang yang syahid." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

فيما يرويه عن  -عليه الصالة والسالم-خيرب انليب 
عن طائفة من املؤمنني أن هلم يوم  -عز وجل-ربه 

القيامة منابر وأماكن مرتفعة جيلسون عليها 
ألجل أنهم حتابوا يف سبيل إكراًما من اهلل هلم، وذلك 

، وحتابوا فيما بينهم ملا -سبحانه-اهلل إجالاًل هل 
-اجتمعوا عليه من اإليمان، حىت يتمىن األنبياء 

أن يكونوا بمزنتلهم، لكن ال يلزم  -عليهم السالم
، -عليهم السالم-من ذلك أنهم خري من األنبياء 

 .فالفضل اخلاص ال يقيض ىلع الفضل العام

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

firman dari Allah tentang sekelompok kaum Mukminin 

pada hari kiamat kelak memiliki mimbar dan tempat 

duduk yang tinggi sebagai bentuk pengagungan Allah 

kepada mereka. Alasannya adalah karena mereka 

saling mencintai di jalan Allah demi memuliakan-Nya 

semata. Mereka saling mencintai karena disatukan 

oleh keimanan, sampai-sampai para Nabi -'alaihim as-

salām- iri dengan kedudukan mereka. Namun, ini 

bukan berarti mereka lebih baik dan lebih mulia 

daripada para Nabi -'alaihim as-salām-, karena 

keutamaan khusus tidak akan bisa menandingi 

keutamaan yang umum. 
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 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1طبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، 
، رشكة 2ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وآخرون، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

، اعتىن بها: خليل 4يلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، طه. د1395مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب، مرص، 
ه. رياض  1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 

ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من 1428ف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقا4الصاحلني، ط
ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

ه. مشاكة املصابيح للتربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األِلاين، 1421، مؤسسة الرسالة، 1حسن الرتيك، طوآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد امل
 .م1985، املكتب اإلساليم، بريوت، 3ط

   (3508) الرقم املوحد:
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: أنا عند ظن َعبدي يب، وأنا -وجلعز -قال اهلل 
  معه حيث يَذُكرين

Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Aku sesuai 
dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku. 

Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku". 

 :احلديث .214
-قال اهلل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َعبدي يب، وأنا معه حيث : أنا عند ظنِّ -عز وجل
َحِدُكم 

َ
فَرُح  بِتَوَبِة َعبِدهِ ِمْن أ

َ
يَذُكرين، واهلل، ّلَلَّ أ

بُت إيله  ا، تقرَّ َُه بالَفاَلة،  َوَمْن َتَقرَّب إِيَلَّ ِشرْبً جَيُد َضاتلَّ
ِذَرااًع، ومن تقرب إيل ِذرااًع، تقربت إيله بَااًع، وإذا 

ْقبَلُْت إِ 
َ
ْقبََل إِيَلَّ يميش أ

َ
َهْرِوُل أ

ُ
متفق عليه، «. يَلِه أ

وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وتقدم رشحه يف 
وأنا معه ِحنَي »اِلاب قبله. وروي يف الصحيحني: 

باثلاء « حيث»بانلون، ويف هذه الرواية. « يَْذُكُريِن 
 والكهما صحيح.

** 

214. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu dari Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau 

bersabda, "Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Aku sesuai 

dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Aku 

bersamanya ketika dia mengingat-Ku. Demi Allah, 

Allah lebih senang dengan taubat hamba-Nya daripada 

seorang dari kalian yang menemukan barangnya yang 

hilang di padang pasir. Barangsiapa mendekat kepada-

Ku satu jengkal, Aku mendekat kepadanya satu hasta. 

Siapa yang mendekati-Ku satu hasta, Aku 

mendekatinya satu depa. Jika ia datang menghadap 

sambil berjalan, Aku datang kepadanya sambil berlari 

kecil. Muttafaq'alaih. Redaksi ini merupakan salah satu 

riwayat Muslim. Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain, 

"Dan Aku bersamanya ketika mengingat-Ku." "hiina" 

dengan huruf nun. Sedangkan dalam riwayat ini 

"haitsu" dengan huruf tsa. Keduanya shahih. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن اهلل تعاىل عند ظن عبده به؛ فإن ظن به خريا فله، 
وإن ظن به سوى ذلك فله ، فيف مسند اإلمام أمحد 

-من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه عن رسول اهلل 
قال اهلل تعاىل: )أنا عند صىل اهلل عليه وسلم يقول: 

ظن عبدي يب، إن ظن يب خريا فله، وإن ظن رشا فله( 
( برقم 2/795وصححه األِلاين يف "صحيح اجلامع" )

( ولكن مىت حيسن الظن باهلل عز وجل؟ 4315)
حيسن الظن باهلل إذا فعل ما يوجب فضل اهلل 
ورجاءه، فيعمل الصاحلات وحيسن الظن بأن اهلل 

ا أن حيسن الظن وهو ال يعمل؛ فهذا تعاىل يقبله، أم
من باب اتلمِّن ىلع اهلل، ومن أتبع نفسه هواها وتمىن 
ىلع اهلل األماين فهو اعجز، وأما أن حتسن الظن باهلل 
مع مبارزتك هل بالعصيان ، فهذا دأب العاجزين 
اذلين ليس عندهم رأس مال يرجعون إيله. قال ابن 

الظن إنما  : "وال ريب أن حسن-رمحه اهلل-القيم 
يكون مع اإلحسان، فإن املحسن حسن الظن بربه 
أن جيازيه ىلع إحسانه وال خيلف وعده، ويقبل توبته. 

** 

Sesungguhnya Allah Ta'ala sesuai dengan prasangka 

hamba-Nya kepada-Nya. Jika dia berprasangka baik 

kepada-Nya, maka baginya kebaikan. Jika 

berprasangka selain itu, maka itulah bagiannya. Dalam 

Musnad Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah 

Radhiyallahu 'Anhu dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam bersabda, "Allah Ta'ala berfirman, "Aku 

sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Jika dia 

berprasangka baik kepada-Ku, maka baginya 

kebaikan, dan jika berprasangka buruk kepada-Ku, 

maka itulah bagiannya." Dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani dalam Shahih Al-Jami' (2/795) no (4315). Hanya 

saja, kapan harus berprasangka baik kepada Allah 

'Azza wa Jalla? Berprasangka baik kepada Allah itu 

benar, jika seseorang melaksanakan hal yang 

mendatangkan karunia Allah dan harapan kepada-Nya. 

Ia melakukan amal saleh dan berprasangka baik 

bahwa Allah akan menerima amalnya. Sedangkan jika 

seseorang berprasangka baik kepada Allah tanpa amal 

saleh, tentunya ini termasuk berangan-angan kepada 

Allah. Barangsiapa memperturutkan jiwanya kepada 

hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah, 

maka ia adalah orang lemah. Berprasangka baik 

haruslah dengan amal yang mengharuskan dirinya 
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وأما امليسء املرص ىلع الكبائر والظلم واملخالفات 
فإن وحشة املعايص والظلم واحلرام تمنعه من حسن 
الظن بربه..، فإن العبد اآلبق اخلارج عن طاعة سيده 

به، وال جيامع وحشة اإلساءة إحسان  ال حيسن الظن
الظن أبدا، فإن امليسء مستوحش بقدر إساءته، 
وأحسن انلاس ظنا بربه أطوعهم هل. كما قال احلسن 
اِلرصي: إن املؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل 
وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل". ثم ذكر أن 

توبة عبده اهلل أفرح أي فرحاً يليق جبالهل سبحانه ب
ممن وجد ضاتله والضالة اليشء املفقود، وذلك يف 
الصحراء، واتلوبة االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم 
ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه. ثم ذكر أن اهلل 
سبحانه وتعاىل أكرم من عبده، فإذا تقرب اإلنسان 
إىل اهلل شربا؛ تقرب اهلل منه ذرااع، وإن تقرب منه 

قرب منه بااع، وإن أتاه يميش أتاه يهرول عز ذرااع ، ت
وجل، فهو أكرث كرما وأَسع إجابة من عبده. وهذا 
احلديث : مما يؤمن به أهل السنة واجلماعة ىلع أنه 
حق حقيقة هلل عز وجل، لكننا ال ندري كيف 
تكون هذه اهلرولة، وكيف يكون هذا اتلقرب، فهو 

نتلكم فيه، أمر ترجع كيفيته إىل اهلل، وليس نلا أن 
لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته، إىل اهلل عز وجل. 
ومعية اهلل لعبده نواعن: خاصة تقتيض انلرص 
واتلأييد، ويه املذكورة يف احلديث، واعمة تقتيض 

 .العلم واإلحاطة، ويه صفة حقيقية تليق باهلل تعاىل

berprasangka baik kepada Allah 'Azza wa Jalla. 

Sebagai contoh, jika engkau melaksanakan shalat, 

maka berprasangka baiklah kepada Allah, bahwa Dia 

akan menerima shalat itu darimu. Demikian pula jika 

engkau berpuasa dan bersedekah. Jika engkau 

melakukan satu amal saleh, maka berprasangka 

baiklah kepada Allah Ta'ala bahwa ia akan 

menerimanya darimu. Sedangkan jika engkau 

berprasangka baik kepada Allah disertai dengan 

perlawananmu kepada-Nya dengan melakukan 

kemaksiatan, maka ini merupakan kebiasaan orang-

orang lemah yang tidak memiliki modal untuk 

pegangan. Ibnul Qayyim Rahimahullah berkata, "Tidak 

ada keraguan bahwa prasangka baik itu harus disertai 

perbuatan baik. Sesungguhnya orang yang berbuat 

baik akan berprasangka baik kepada Tuhannya bahwa 

Dia akan membalas kebaikannya itu dan Dia tidak akan 

menyalahi janji-Nya serta akan menerima taubatnya. 

Sedangkan orang jahat yang terus-menerus 

melakukan dosa besar, kezaliman dan berbagai 

pelanggaran, maka bias kemaksiatan, kezaliman dan 

keharaman akan mencegahnya berprasangka baik 

kepada Tuhannya. Sesungguhnya budak yang kabur 

dan keluar dari kepatuhan pada tuannya, maka ia tidak 

akan berprasangka baik kepada tuannya dan kesialan 

perbuatan buruk tidak akan bisa bersatu dengan 

prasangka baik untuk selama-lamanya. Sebab, orang 

yang berbuat keburukan akan merasa asing/terisolir 

sesuai kadar keburukannya. Orang yang paling baik 

prasangkanya kepada Tuhannya, adalah orang yang 

paling taat kepada-Nya. Hal ini dinyatakan oleh Al-

Hasan Al-Bashori, "Sesungguhnya orang mukmin itu 

berprasangka baik kepada Tuhannya, maka ia beramal 

baik. Sedangkan orang durhaka berprasangka buruk 

kepada Allah lalu beramal buruk." Selanjutnya 

Rasulullah bersabda, "Demi Allah, Allah lebih senang 

dengan taubat hamba-Nya." Lelaki yang kehilangan 

kendaraannya di padang pasir dan di dalam kendaraan 

itu ada bekal makan dan minumnya, dan ia meyakini 

kebinasaan, lalu menemukan kembali kendaraannya 

yang masih membawa makanan dan minumannya, 

tentu ia akan sangat senang sekali. Sesungguhnya 

Allah Ta'ala lebih senang lagi kepada taubat hamba-

Nya ketika ia bertaubat dan kembali kepada-Nya 

daripada lelaki ini yang telah menemukan 

kendaraannya setelah kehilangan dan meyakini 

kebinasaan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala 

lebih pemurah dari hamba-Nya. Jika manusia 

mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah 

mendekat kepadanya satu lengan. Jika manusia 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  وجلالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < فوائد ذكر اهلل عز 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عند ظن عبدي : الظن: تغليب أحد الطرفني، وقيل املراد هنا: ايلقني •

 .أفرح : أي فرحاً يليق جبالهل سبحانه •

 .اليشء املفقودضاتله : الضالة :  •

 .الفالة : الصحراء •

 .اتلوبة : االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه •

 . بااًع : اِلاُع قَْدُر َمدِّ ايلََديِْن  •

، وهو اإِلَْساُع يف الَميْشِ  • هرِول : الَهْرَولَة بني الَعْدِو )اجلري( والَميْشِ
ُ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .الظن باهلل تعاىل ورجاء رمحته، واملبادرة إيله باتلوبة واإلكثار من األعمال الصاحلة احلث ىلع حسن .1

 .إثبات صفات الالكم والفرح واإلتيان هلل تبارك وتعاىل، والواجب يف هذا اِلاب إثبات بال تمثيل،وتزنيه بال تعطيل .2

 .انلرص واتلأييدإثبات املعية اخلاصة باملؤمنني، ويه تقتيض الراعية واحلفظ واتلوفيق و .3

 .قبول اتلوبة الصادقة وفرح اهلل تعاىل بها، ورضاه عن صاحبها، فاتلوبة مقبولة حىت تطلع الشمس من مغربها .4

 لطف اهلل بعباده، وفرحه بتوبتهم، وأن من تقرب إيله بطاعته، تقرب إيله بإحسانه، وفضله، وجزائه املضاعف. من .5

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية اِلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح اِلخاري  -
كنوز  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اِلايق، دار اعلم الكتب عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

mendekat kepada-Nya satu lengan, maka Dia 

mendekat kepadanya satu depa. Jika manusia 

mendatangi-Nya sambil berjalan, maka Allah 

mendatanginya sambil berlari-lari kecil. Sesungguhnya 

Allah lebih pemurah dan lebih cepat menjawab 

daripada hamba-Nya. Hadits ini dipercaya oleh 

Ahlussunnah wal Jama'ah bahwa ini benar dan nyata 

milik Allah 'Azza wa Jalla. Hanya saja kita tidak 

mengetahui bagaimana cara berlari kecil dan 

bagaimana terjadi kedekatan ini. Itu adalah hal yang 

tata caranya (mekanismenya) kembali kepada Allah 

dan kita tidak berhak membicarakannya. Kita hanya 

mempercayai maknanya dan menyerahkan tata 

caranya kepada Allah 'Azza wa Jalla. Kebersamaan 

(Ma'iyah) Allah bagi hamba-Nya ada dua macam: 

satu,bersifat khusus yang mengharuskan adanya 

pertolongan dan bantuan. Kebersamaan ini disebutkan 

dalam hadits tersebut. Kedua, bersifat umum yang 

mengharuskan adanya ilmu dan pengetahuan. 

Kebersamaan seperti ini merupakan sifat yang nyata 

dan pantas bagi Allah Ta'ala. Syarah Riyadh Ash-

Shalihin, karya Ibnu Utsaimin, (3/335). 
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رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار  -ه. 1430الطبعة األوىل -رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا
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اجلواب الاكيف  -م.  1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية  -رية، مكتبة املؤيد، الطائف اجلمهورية العربية السو -مكتبة دار اِليان، دمشق  -عيون

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛  -م. 1997 - ـه1418املغرب الطبعة: األوىل،  -انلارش: دار املعرفة  -ملن سأل عن ادلواء الشايف أو ادلاء وادلواء
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  -ه. 1425الطبعة الرابعة-بريوت-دار املعرفة-خليل مأمون شيحاملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق 

بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 .ه1407الرابعة عرشة، 

   (3636) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  قال اهلل: كذبِن ابن آدم ولم يكن َل ذلك
Allah -Ta'ālā- berfirman, "Anak adam 

mendustakanku padahal itu tidak boleh 
baginya". 

 :احلديث .215
قال اهلل: »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-هريرة عن أيب 

بِّن ابُن آدم ولم يكن هل ذلك، وشتمِّن ولم يكن  كذَّ
ا تكذيبُه إيَّاَي فقوهل: لن يعيَدين، كما  هل ذلك، فأمَّ
بدأين، وليس أوُل اخللق بأهوَن يلعَّ من إاعدتِه، وأما 
َذ اهلُل ودًلا، وأنا األحُد الصمد،  شتُمه إيَّاَي فقوهل: اَتَّ

 «.لم أدِلْ ولم أودَل، ولم يكن يل ُكْفًؤا أحدٌ 

** 

215. Hadis: 

Dari Abu -Hurairah raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Anak adam mendustakan-Ku 

padahal itu tidak boleh baginya, anak adam menghina-

Ku padahal itu tidak boleh baginya. Adapun 

pendustaannya kepada-Ku yaitu perkataannya: Allah 

tidak akan membangkitkanku sebagaimana Ia 

menciptakanku, padahal tidaklah awal penciptaan lebih 

mudah bagi-Ku dari membangkitkan. Adapun 

penghinaannya kepada-Ku yaitu perkataannya: Allah 

mengambil anak, padahal Aku Maha Esa dan Akulah 

tempat bergantung, aku tidak beranak dan tidak 

diperanakkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang 

setara dengan-Ku. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اهلل عليه صىل -هذا حديث قديس، خيرب انليب 
بِّن ابُن آدم »أنه قال:  -عز وجل-عن ربه  -وسلم كذَّ

أي كذبِّن طائفة من بِّن آدم، « ولم يكن هل ذلك
واملراد بهم املنكرون للبعث من مرشيك العرب 
وغريهم من ُعبَّاد األوثان وانلصارى كما سيأيت يف 
بقية احلديث، وما اكن ينبيغ هلم أن يكذبوا اهلل، وما 

ب.  اكن ينبيغ هلل وشتمِّن ولم يكن هل »أن يُكذَّ
الشتم توصيف اليشء بما هو إزراء ونقص فيه، « ذلك

واملراد أن بعض بِّن آدم قد وصفوا اهلل بما فيه نقص، 
وهم من أثبتوا هلل ودلا كما سيأيت، وما اكن ينبيغ هلم 
ل  أن يشتموا اهلل، وما اكن ينبيغ هلل أن يُشتم. ثم فصَّ

كذيبه إياي فقوهل: لن يعيدين فأما ت»ما أمجله قائال: 
أي: فأما تكذيب العبد لربه فزعمه أن « كما بدأين

اهلل لن حيييه بعد موته كما خلقه أول مرة من عدم، 
وليس »وهذا كفر وتكذيب، ثم ردَّ عليهم بقوهل: 

أي: وليس بدء « أول اخللق بأهون يلعَّ من إاعدته
ات، اخللق من عدم بأسهل يلعَّ من اإلحياء بعد املم

بل هما يستويان يف قدريت، بل اإلاعدة أسهل اعدة؛ 
وأما شتمه إياي »لوجود أصل اِلنية وأثرها، وقوهل: 

أي: أثبتوا هل ودلا،}وقالت « فقوهل: اَتذ اهلل ودلا

** 

Ini adalah hadis Qudsi yang mana Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menceritakan dari Rabbnya -'Azza 

wa Jall-a bahwasanya Dia berfirman, "Anak Adam 

mendustakan-Ku padahal hal tersebut tidak boleh 

baginya". Maksudnya: Aku didustakan oleh 

segolongan anak Adam, dan yang dimaksud adalah 

orang-orang yang mengingkari kebangkitan seperti 

kaum musyrik Arab dan selainnya dari para 

penyembah berhala dan orang-orang Nasrani -

sebagaimana akan disebutkan pada potongan hadis 

ini- padahal tidak pantas bagi mereka mendustakan 

Allah, dan tidak pantas Allah didustakan. "Dan anak 

Adam menghina-Ku padahal itu tidak boleh baginya". 

Menghina adalah mensifati sesuatu yang mengandung 

perendahan dan pengurangan. Maksudnya adalah 

sebagian anak Adam mensifati Allah dengan sesuatu 

yang mengandung pengurangan, yaitu mereka 

menetapkan bahwa Allah mempunyai anak -

sebagaimana yang akan disebutkan-, padahal tidak 

pantas bagi mereka menghina Allah, dan Allah tidak 

pantas untuk dihina. Kemudian Allah merinci apa yang 

telah Dia sebutkan secara global dengan mengatakan, 

"Adapun pendustaannya kepadaku adalah 

perkataannya: Dia tidak akan membangkitkanku 

sebagaimana Da menciptakanku". Maksudnya: 

adapun pendustaan hamba kepada Rabbnya adalah 

persangkaan dia bahwasanya Allah tidak akan 

menghidupkannya setelah kematiannya sebagaimana 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أهون : أسهل •

 .األحد : املنفرد املطلق ذاتا وصفات •

 .الصمد : هو السيد اذلي قد كمل يف أنواع الرشف والسؤدد، اذلي  حيتاج إيله لك أحد •

 .ُكْفًؤا : الكفؤ املثل وانلظري •

ايلهود عزيز ابن اهلل وقالت انلصارى املسيح ابن 
اهلل{ وقالت العرب: املالئكة بنات اهلل. وهذا شتم 

ص منه، وإنزاهل مزنلة املخلوقني، ثم رد هلل تعاىل وتنق
املنفرد املطلق ذاتا « وأنا األحد»عليهم بقوهل: 

وصفات، املزنه عن لك نقص واملتصف بكل كمال، 
اذلي ال حيتاج إىل أحد، وحيتاج إيله لك « الصمد»

أحد غريه، اذلي قد كمل يف أنواع الرشف والسؤدد. 
أي: ولم « ودلولم أ»أي: لم أكن وادلا ألحد « لم أدِل »

أكن ودلا ألحد؛ ألنه أول بال ابتداء كما أنه آخر بال 
يعِّن: وليس يل مثال « ولم يكن يل كفًؤا أحد»انتهاء 

وال نظريا، ونيف الكفء يعم الوادلية والودلية 
 .والزوجية وغريها

Allah menciptkannya awal mula dari sesuatu yang tidak 

ada, dan ini adalah kekufuran dan pendustaan. 

Kemudian Allah membantah mereka dengan firman-

Nya, "Dan tidaklah awal penciptaan lebih ringan bagiku 

dari membangkitkan". Maksudnya: dan tidaklah awal 

penciptaan dari tidak ada lebih mudah bagiku dari 

menghidupkan setelah kematian, akan tetapi keduanya 

sama saja dalam kekuasaanku, bahkan biasanya 

mengembalikan lebih mudah dikarenakan adanya asal 

bangunan dan sisanya. Adapun perkataan Allah, 

"Adapun penghinaannya kepadaku adalah 

perkataannya: Allah mengambil anak". Maksudnya: 

mereka meyakini bahwa Allah mempunyai anak (Orang 

Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah 

dan orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masīh 

adalah anak Allah), dan orang (musyrik) Arab 

mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak 

perempuan Allah. Ini adalah penghinaan dan 

perendahan kepada Allah, juga bentuk penyamaan 

Allah dengan makhluk-Nya. Kemudian Allah 

membantahnya dengan firman-Nya, "Aku adalah Al-

Ahad", Yang Satu dan tidak ada yang menyamaiku 

dalam zat dan sifat, Yang Suci dari segala kekurangan 

dan mempunyai segala sifat-sifat yang sempurna. "Aṣ-

Ṣamad", yang tidak butuh kepada siapapun dan segala 

sesuatu butuh kepada-Nya, yang sempurna dalam 

segala bentuk kemuliaan. "Aku tidak beranak", 

maksudnya: aku bukanlah bapak dari seorangpun. 

"Aku tidak diperanakkan", maksudnya: dan aku bukan 

anak dari seorangpun, karena Dia adalah yang 

pertama dan tidak ada permulaannya dan yang terakhir 

yang tidak ada ujungnya. "Dan tidak ada sesuatupun 

yang setara dengan-Ku", maksudnya: dan tidak ada 

yang seperti dan serupa dengan-Ku. Peniadaan 

sesuatu yang setara dengannya mencakup peniadaan 

bapak, anak, pasangan dan lain-lain. 
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يوًما فينا  -صىل اهلل عليه وسلم-قام رسول اهلل 
خطيًبا بماء يدىع َُخًّا بني مكة واملدينة، فحمد 

 اهلل، وأثىن عليه، ووعظ وذكر
 

Pada suatu hari Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- berdiri ke arah kami 

menyampaikan khutbah di suatu tempat 
(persinggahan) yang memiliki air bernama 

Khum yang terletak antara Mekkah dan 
Madinah. Beliau memuji Allah, kemudian 

menyampaikan nasihat dan peringatan. 

 :احلديث .216
ة عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا  وُحصني بن َسرْبَ
 -ريض اهلل عنه-وعمرو بن مسلم إىل زيد بن أرقم 

فلما جلسنا إيله قال هل حصني: لقد لقيَت يا زيد 
 -صىل اهلل عليه وسلم-خرًيا كثرًيا، رأيَت رسول اهلل 

وسمعَت حديثه، وغزوَت معه، وصليَت خلفه: لقد 
لقيت يا زيد خرًيا كثرًيا، حدثنا يا زيد ما سمعت من 

قال: يا ابن أيخ،  -صىل اهلل عليه وسلم-ل اهلل رسو
واهلل لقد َكرِبَْت سِّن، وقَُدَم عهدي، ونسيُت بعض 

يِع من رسول اهلل 
َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-اذلي كنت أ

فما حدثتكم فاقبلوا، وما ال فال تَُكلُِّفوِنيِه. ثم قال: 
يوًما فينا  -صىل اهلل عليه وسلم-قام رسول اهلل 

يُدىع مُخًّا بني مكة واملدينة، فحمد اهلل،  خطيبًا بماء
ر، ثم قال:  أما بعد، أال أيها »وأثىن عليه، ووعظ وذكَّ

انلاس، فإنما أنا برش يُوِشُك أن يأيت رسول ريب 
: أوهلما كتاب اهلل،  نْيِ

ِجيَب، وأنا تارٌك فيكم َثَقلَ
ُ
فأ

فيه اهلدى وانلور، فخذوا بكتاب اهلل، واستمسكوا 
َب فيه، ثم قال: ، فَحثَّ ىلع«به وأهل » كتاب اهلل، ورغَّ

ُرُكُم اهلَل يف  َذكِّ
ُ
ُرُكُم اهلَل يف أهل بييت، أ َذكِّ

ُ
بييت أ

فقال هل حصني: ومن أهل بيته يا زيد، « أهل بييت
أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، 
ولكن أهل بيته من ُحِرَم الصدقَة بعده، قال: ومن 

يلع، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل  هم؟ قال: هم آل
عباس. قال: لك هؤالء ُحِرَم الصدقَة؟ قال: نعم. ويف 

: أحدهما كتاب »رواية:  أال وإين تارٌك فيكم َثَقلنَْيِ
اهلل وهو حبل اهلل، من اتبعه اكن ىلع اهلدى، ومن 

 «.تركه اكن ىلع ضاللة

** 

216. Hadis: 

Dari Yazīd bin Ḥayyān, ia berkata, “Aku pergi ke Zaid 

bin Arqam -raḍiyallāhu 'anhu- bersama Ḥuṣain bin 

Sabrah dan 'Amr bin Muslim. Setelah kami duduk, 

Ḥuṣain berkata kepada Zaid bin Arqam, “Wahai Zaid, 

engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak. 

Engkau telah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, engkau mendengar sabda beliau, engkau 

bertempur menyertai beliau, dan engkau telah salat di 

belakang beliau. Sungguh, engkau telah memperoleh 

kebaikan yang banyak wahai Zaid. Oleh karena itu, 

sampaikanlah kepada kami apa yang engkau dengar 

dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.“ Zaid bin 

Arqam berkata, “Wahai keponakanku, demi Allah, aku 

ini sudah tua dan ajalku sudah semakin dekat. Aku 

sudah lupa sebagian dari apa yang aku dengar dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Apa yang bisa 

aku sampaikan kepadamu maka terimalah, dan apa 

yang tidak bisa aku sampaikan kepadamu janganlah 

engkau memaksaku untuk menyampaikannya.” 

Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, “Pada suatu 

hari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri ke 

arah kami menyampaikan khutbah di suatu tempat 

(persinggahan) yang memiliki air bernama Khum yang 

terletak antara Mekkah dan Madinah. Beliau memuji 

Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan 

peringatan, lalu beliau bersabda, “Ammā ba’d. 

Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, bahwa 

aku adalah manusia seperti kalian. Sebentar lagi 

utusan Rabb-ku (yaitu malaikat pencabut nyawa) akan 

datang lalu aku memperkenankannya. Aku akan 

meninggalkan untuk kalian aṡ-ṡaqalain (dua hal yang 

berat), yaitu: Pertama, Kitabullah yang padanya berisi 

petunjuk dan cahaya, karena itu ambillah ia (yaitu 

laksanakan kandungannya) dan berpegang teguhlah 

kalian kepadanya!” Beliau lantas menghimbau serta 

memotivasi pengamalan Kitabullah. Kemudian beliau 

melanjutkan, “(Kedua), dan Ahli Bait-ku. Aku ingatkan 

kalian akan Allah terhadap Ahli Bait-ku, aku ingatkan 

kalian akan Allah terhadap Ahli Bait-ku.” Ḥuṣain 

bertanya kepada Zaid bin Arqam, “Wahai Zaid, 

siapakah Ahli Bait Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

sallam-? Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul-

baitnya?” Zaid bin Arqam menjawab, “Istri-istri beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memang Ahli Bait-nya, 

namun Ahli Bait (yang dimaksud) beliau adalah semua 

(keluarganya) yang diharamkan menerima zakat 

sepeninggal beliau.” Ḥuṣain berkata, “Siapakah 

mereka itu?” Zaid menjawab, “Mereka adalah keluarga 

Ali, keluarga 'Aqīl, keluarga Ja’far, dan keluarga 

Abbas.” Ḥuṣain berkata, “Apakah mereka semua itu 

diharamkan menerima zakat?” Zaid menjawab, “Ya.” 

Dalam riwayat lain disebutkan: “Ketahuilah 

sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian 

dua perkara yang sangat besar. Salah satunya adalah 

Alquran dan ia adalah tali (agama) Allah yang kokoh, 

barang siapa mengikuti petunjuknya maka dia akan 

mendapat petunjuk, dan barang siapa 

meninggalkannya maka dia akan tersesat”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصني بن سربة 
، -ريض اهلل عنه-وعمرو بن مسلم إىل زيد بن أرقم 

فلما جلسنا عنده قال هل حصني: لقد لقيت يا زيد 
 -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل خرًيا كثرًيا، رأيت 

وسمعت حديثه من ِفيه، وجاهدت معه يف سبيل اهلل، 
وصليت خلفه؛ لقد أوتيت خرًيا كثرًيا، حدثنا يا زيد 
بما سمعت من رسول اهلل ِشفاًها، قال: يا ابن أيخ 
واهلل لقد كربت، وقدم عهدي، ونسيت بعض اذلي 

، -صىل اهلل عليه وسلم-كنت أحفظ من رسول اهلل 
فما حدثتكموه فاقبلوه، وما ال فال تكلفوين 

صىل -حتديثكم إياه، ثم قال حمدثًا نلا: قام رسول اهلل 
يوًما فينا خطيبًا عند واد فيه ماء  -اهلل عليه وسلم

اسمه ُخم بني مكة واملدينة، فحمد اهلل وأثىن عليه، 
وذكرهم ما قد غفلوا عنه بمزاولة األهل والعيال من 

وأداء حق العبودية، ثم قال: أما بعد،  اتلوجه للخدمة
أال أيها انلاس! فإنما أنا برش يقرب إتيان رسول ريب 
يعِّن ملك املوت لقبض رويح فأجيبه، وأنا تارك 
فيكم شيئني عظيمني، أوهلما القرآن فيه اهلدى 
وانلور، فخذوا به واطلبوا من أنفسكم اإلمساك به.  

ه، ورغب فحرض ىلع األخذ بالقرآن واتلمسك حببل

** 

Dari Yazīd bin Ḥayyān, ia berkata, “Aku pergi ke Zaid 

bin Arqam -raḍiyallāhu 'anhu- bersama Ḥuṣain bin 

Sabrah dan 'Amrr bin Muslim. Setelah kami duduk. 

Ḥuṣain berkata kepada Zaid bin Arqam, “Wahai Zaid, 

engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak. 

Engkau telah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, engkau mendengar sabda beliau, engkau 

berjihad bertempur menyertai beliau, dan engkau telah 

salat di belakang beliau. Sungguh, engkau telah 

memperoleh kebaikan yang banyak wahai Zaid. Oleh 

karena itu, sampaikanlah kepada kami apa yang 

engkau dengar dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-.“ Zaid bin Arqam berkata, “Wahai 

keponakanku, demi Allah, aku ini sudah tua dan ajalku 

sudah semakin dekat. Aku sudah lupa sebagian dari 

apa yang aku hafal dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Apa yang bisa aku sampaikan kepadamu 

maka terimalah, dan apa yang tidak bisa aku 

sampaikan kepadamu janganlah engkau memaksaku 

untuk menyampaikannya.” Kemudian Zaid bin Arqam 

menceritakan kepada kami, “Pada suatu hari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri 

menyampaikan khutbah di suatu lembah yang terdapat 

air bernama Khum yang terletak antara Mekkah dan 

Madinah. Beliau memuji Allah, kemudian 

menyampaikan nasihat dan peringatan atas kelalaian 

mereka karena kesibukan dengan keluarga dari 

pengabdian serta melaksanakan hak-hak 

penghambaan, lalu beliau bersabda, “'Ammā ba’d. 
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  العقيدة < آل اِليت < حقوق آل اِليت اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-زيد بن أْرقَم  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني احلديث:مصدر منت 

فيه، ثم قال: وأهل بييت، آمركم بطاعة اهلل فيهم 
وبالقيام حبقهم قاهلا مرتني، فقال حصني ومن أهل 
بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه 
من أهل بيته اذلين يساكنونه ويعوهلم وأمرنا 
باحرتامهم وإكرامهم، ولكن أهل بيته املرادون عند 

م الصدقة الواجبة بعده، قال: اإلطالق من حرم عليه
ومن هم؟ قال: هم آل يلعه وآل عقيل وآل جعفر أوالد 
أيب طالب، وآل عباس، لك هؤالء منعوا من أخذ 
الصدقة الواجبة من زاكة ونذر وكفارة. ويف رواية: أال 
وإين تارك فيكم شيئني عظيمني، أحدهما كتاب 
 اهلل، وهو عهده، والسبب املوصل إىل رضاه ورمحته،

ونوره اذلي يهدى به، من اتبعه مؤتمًرا بأوامره منتهيًا 
عن نواهيه اكن ىلع اهلدى اذلي هو ضد الضاللة، 

 .ومن أعرض عن أمره ونهيه اكن ىلع الضاللة

Ketahuilah wahai sekalian manusia, sungguh aku 

adalah manusia biasa seperti kalian. Sebentar lagi 

utusan Rabb-ku (yaitu malaikat pencabut nyawa) akan 

datang lalu aku memperkenankannya. Aku akan 

meninggalkan untuk kalian aṡ-ṡaqalain (dua hal yang 

berat), yaitu: Pertama, Kitabullah yang padanya berisi 

petunjuk dan cahaya, karena itu ambillah ia (yaitu 

melaksanakan kandungannya) dan berpegang 

teguhlah kalian dengannya.” Beliau lantas 

menghimbau untuk mengimplementasikan Alquran, 

dan berpegang teguh dengannya serta memotivasi hal 

tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, “(Kedua), dan 

Ahli Bait-ku. Aku perintahkan kalian untuk taat kepada 

Allah dalam perkara Ahli Bait-ku serta untuk 

menunaikan hak-hak mereka.” Beliau 

menyampaikannya sebanyak dua kali. Ḥuṣain bertanya 

kepada Zaid bin Arqam, “Wahai Zaid, siapakah Ahli 

Bait Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-? 

Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul-baitnya?” Zaid 

bin Arqam menjawab, “Istri-istri beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memang termasuk dari Ahli Bait-nya yang 

beliau tinggal bersama mereka serta menafkahi 

mereka, dan kita diperintahkan untuk memuliakan 

mereka, namun Ahli Bait beliau yang dimaksud secara 

mutlak adalah orang-orang yang diharamkan untuk 

menerima zakat sepeninggal beliau.” Ḥuṣain berkata, 

“Siapakah mereka itu?” Zaid menjawab, “Mereka 

adalah keluarga Ali, keluarga 'Aqīl, keluarga Ja’far; 

semua itu keturunan Abu Thalib, dan juga keluarga 

Abbas, mereka semua diharamkan untuk menerima 

sedekah wajib berupa zakat, nazar dan kafarat.” Dalam 

riwayat lain disebutkan: “Ketahuilah sesungguhnya aku 

telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang 

sangat besar. Salah satunya adalah Alquran dan ia 

adalah perjanjian Allah serta sarana yang 

menghantarkan kepada rida dan rahmat-Nya, cahaya-

Nya yang memberikan petunjuk. Barang siapa 

mengikuti petunjuknya dengan melaksanakan segala 

bentuk perintahnya dan meninggalkan segala 

larangannya, maka dia akan berada diatas petunjuk, 

dan barang siapa meninggalkannya maka dia akan 

tersesat.” 
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 :معاين املفردات
يِع : أحفظ •

َ
 .أ

 .مُخًّا : غدير ُخم، وهو موضع بني مكة واملدينة تصب فيه عني هناك •

يِتَ رَُسوُل َريبِّ : يَقرب أن يأيت ملك املوت داعيًا إىل لقاء اهلل  •
ْ
ْن يَأ

َ
 .-تعاىل-يُوِشك أ

 .وحق آل اِليت ثقلني إعظاًما لقدرهما وتفخيًما لشأنهما َثَقلنَي : يُقال للك خطري نفيس ثقيل، فسىم القرآن •

 .انلُّور : اإلرشاق واإلضاءة •

ك اخللق به باتلمسك باحلبل الوثيق يف االعتصام •  .واْستَْمِسُكوا به : اطلبوا من أنفسكم اإلمساك به، فشبَّه تمسُّ

 .فَحثَّ : حرَّض •

ذَِّكُرُكم اهلَل يِف أْهِل بَييِت : من اتلذكري وه •
ُ
 .وبالقيام حبق أهل بييت -تعاىل-و الوعظ: أي آمركم بطاعة اهلل أ

ْهِل بَيِته : املراد أنهن أهل بيته اذلين يساكنونه ويعوهلم، وأمرنا باحرتامهم وإكرامهم، ولكنهن ال يدخلن فيمن حُ  •
َ
م عليهم الصدقةنَِساُؤُه ِمن أ  .رِّ

 .الصدقة : الزاكة الواجبة •

 .عند اإلطالق ولكن أهل بيته : أي املرادون •

 .َحبُل اهلِل : عهده، وقيل السبب الُموصل إىل رضاه ورمحته •

 .من اتَّبََعه : مؤتمًرا بأوامره منتهيًا عن نواهيه •

 .اكن ىلع اهلدى : اذلي هو ضد الضاللة •

 .ومن تركه : فأعرض عن أمره ونهيه •

 :فوائد احلديث
 .هل قبل طلب العلم منه استحباب اثلناء ىلع العالم باألوصاف الالئقة به، وادلاعء .1

 .من ذوي الفضل واخلري -صىل اهلل عليه وسلم-أصحاب رسول اهلل  .2

 .جيوز للعالم أن يعتذر للسامعني قبل حتديثهم عن اخلطأ أو الزلل اذلي قد يقع منه .3

 .الكرب مظنة النسيان وضعف احلافظة .4

 .علمينبيغ ىلع العالم أال حيدث إال بما يعلم، وال جيوز اتلحدث من غري  .5

 .طالب العلم ال حيرج شيخه، وال يكلفه ما ال يطيق يف اإلجابة إذا رأى أن شيخه اكتىف بما حدثه .6

 .ينبيغ ىلع العالم أن يويص أتباعه بما يصلحهم من بعده .7

 ."رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم برش يأتيه املوت كما يأيت البرش "إنك ميت وإنهم ميتون .8

 .ه حبل اهلل املتني، والرصاط املستقيم، من اتبعه هدي، ومن تركه اكن ىلع ضاللةوجوب اتلمسك بكتاب اهلل؛ ألن .9

 .وأهل بيته وطلب العناية بشأنهم -صىل اهلل عليه وسلم-الوصية بآل انليب  .10

 .من أهل بيته -صىل اهلل عليه وسلم-نساء انليب  .11

 .نائمُحرمة الصدقة الواجبة ىلع أهل اِليت، وإنما أحل هلم مُخُُس انلحر والغ .12

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
،  اعتىن 4ملحمد يلع بن حممد بن عالن، طه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني  1423عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1425بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دار إحياء الرتاث  ه. صحيح مسلم،1426ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني، ط
   (3084) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوْح إيل أنكم تفتنون يف القبور قريبا من قد 
  فتنة ادلجال

Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian 
akan diuji di dalam kubur mirip dengan 

ujian (kemunculan) Dajal. 

 :احلديث .217
قالت: قام  -ريض اهلل عنها-عن أسماء بنت أيب بكر

الفتنَة اليت َفَذَكَر  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
يُفنت بها املرء يف قربه، فلما ذكر ذلك َضجَّ املسلمون 

ة؛ حالت بيِّن وبني أن أفهم الكَم رسول اهلل  -َضجَّ
تُهم قلُت -صىل اهلل عليه وسلم ، فلما َسَكنَت َضجَّ
ماذا قال رسول  -بارك اهلل لك-لرجل قريب مِّن: أْي 

قد »يف آخر قوهل؟ قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ويِحَ إيلَّ أنكم تُفتَنون يف القبور قريبًا من فتنة 

ُ
أ

ال جَّ  «.ادلَّ

** 

217. Hadis: 

Dari Asmā`binti Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhā- ia 

menuturkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bangkit, lalu beliau menyebutkan ujian yang akan 

diberikan kepada seseorang di kuburnya. Ketika beliau 

menyebutkan hal ini, kaum Muslimin berteriak keras 

hingga menghalangiku memahami sabda Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ketika suara teriakan 

mereka telah tenang, aku berkata pada seorang laki-

laki di dekatku, "Semoga Allah memberkahimu, apa 

yang Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ucapkan 

di akhir sabda beliau?" Ia menjawab, "(Beliau bersada), 

telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di 

dalam kubur mirip dengan ujian (kemunculan) Dajal". 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-َترب أسماء بنت أيب بكر الصديق أن رسول اهلل 
وقف يوماً خيطب يف انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم

ق إىل القرب  ار اآلخرة، حىت تطره ويعظهم ويذكرهم ادله
القرب: سؤال وأحواهل، وذكر فتنة القرب، واملراد بفتنة 

امللكني منكر ونكري للعبد عن ربه ونبيهه ودينه، 
وسيم بذلك؛ ألنه فتنة عظيمة خيترب بها إيمان العبد 
ويقينه، فمن ُوفِّق يف هذا االختبار فاز، ومن فشل 
هلك. فلما ذكر ذلك صاح املسلمون صيحة عظيمة؛ 
خوفاً من فتنة القرب، فمنعت هذه الصيحة أسماء من 

، -صىل اهلل عليه وسلم-م رسول اهلل أن تسمع الك
-فلما هدأ الصوت، قالت أسماء لرجل قريب منها: 

صىل اهلل عليه -ماذا قال رسول اهلل  -بارك اهلل لك
صىل اهلل عليه -يف آخر قوهل؟ فأخربها أنه  -وسلم
أوىح إيله أن انلاس  -تعاىل-قال: إن اهلل  -وسلم

فتنة املسيح يُفتنون وُيمتحنون يف القبور قريبًا من 
ال؛ فإن فتنة ادلجال شديدة صعبة وكذلك فتنة  جَّ ادلَّ

 .القرب

** 

Asmā` binti Abu Bakar Aṣ-ṣiddīq mengabarkan bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada suatu hari 

pernah berdiri menyampaikan khutbah kepada orang-

orang. Beliau menasehati dan mengingatkan mereka 

pada akhirat, hingga menyinggung masalah kubur dan 

berbagai keadaannya. Beliau menyebutkan fitnah 

kubur. Maksud fitnah kubur adalah pertanyaan dua 

malaikat, Mungkar dan Nakir, kepada hamba tentang 

Rabbnya, Nabinya dan agamanya. Dinamakan 

demikian karena itu satu ujian besar untuk menguji 

keimanan dan keyakinan hamba. Barangsiapa diberi 

bimbingan dalam ujian ini, maka ia beruntung dan 

siapa yang gagal, maka ia binasa. Manakala beliau 

menyebutkan masalah ini, kaum Muslimin berteriak 

keras karena takut terhadap fitnah kubur. Hingga suara 

teriakan ini menghalangi Asmā`untuk mendengar 

ucapan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ketika 

suara telah tenang kembali, Asmā` bertanya kepada 

seorang laki-laki di dekatnya, "Semoga Allah 

memberkahi anda, apa yang dikatakan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di akhir sabda beliau?" Lalu 

orang itu memberitahunya bahwa beliau bersabda, 

"sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah mewahyukan 

kepada beliau bahwa manusia akan difitnah dan diuji di 

dalam kubur mirip dengan ujian (kemunculan) Al-masih 

Dajal. Fitnah Dajal itu sangat sulit, demikian pula fitnah 

kubur. 
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  عقيدة << اإِليَماُن بِايلَْوِم اآلِخِر << َعَذاُب الَقرْبِ َونَِعيُمهُ  اتلصنيف:

 رواه اِلخاري خمترصا والنسايئ. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-أسماء بنت أيب بكر  اتلخريج:
 سنن النسايئ. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َضجَّ : صاح •

 .حالت : منعت •

 .سكنت : هدأت •

 .تُمتحنونتُفتَنون :  •

 :فوائد احلديث
 .أن من السنة تذكري انلاس بما هم مقبلون عليه من فنت لالستعداد هلا بالعمل الصالح .1

 .إثبات سؤال امللكني للعبد يف قربه .2

 .بيان ملا اكن عليه الصحابة من شدة اخلوف من اهلل ومن فتنة القرب .3

 .وتعظيمه، من ادلاعء هل، وندائه بما حيب أن ينادى بهينبيغ للسائل أن يقدم قبل سؤاهل ما يدل ىلع تبجيل العالم،  .4

 .ما اكن عليه الصحابة من كمال األدب .5

 .إثبات فتنة املسيح ادلجال .6

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح اِلخاري، حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
ه. املجتىب من السنن ) السنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت 1422عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل 

األرناؤوط، عِّن  م. منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: عبد القادر1986ه، 1406اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية 
م. رشح سنن النسايئ املسىم 1990ه، 1410بتصحيحه ونرشه: بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار اِليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، اعم النرش: 

َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش، دار آل «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»  .بروم للنرش واتلوزيع، الطبعة األوىل، حممد بن يلع اإلثيويب الَول
   (11207) الرقم املوحد:
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 Kisah Musa -'alaihis-salām- bersama  مع اخلرض -عليه السالم-قصة موىس 

Khiḍir. 

 :احلديث .218
قلُت البن عباس: إنَّ نَْوفًا عن سعيد بن ُجبري، قال: 

اَِلاكيل يزعم أنَّ موىس ليس بموىس بِّن إَسائيل، إنما 
يَب بن 

ُ
هو موىَس آخر؟ فقال: كذَب عدوُّ اهلل، حدثنا أ

كعب عن انليب صىل اهلل عليه وسلم: قام موىس انليبُّ 
خطيبًا يف بِّن إَسائيل، فُسئل أيُّ انلاس أعلم؟ فقال: 

ليه، إذ لم يَُردَّ العلم إيله، فأوىح أنا أعلم، فعتب اهلل ع
اهلل إيله: أنَّ عبًدا من عبادي بَمْجَمع اِلحرين، هو 
أعلم منك. قال: يا رب، وكيف به؟ فقيل هل: امحل 
، فانطلق وانطلق  حوتًا يف ِمْكتَل، فإذا فقدتَه فهو َثمَّ
بفتاه يُوِشع بن نُون، ومحال حوتًا يف ِمْكتَل، حىت اكنا 

ضعا رءوسهما وناما، فانسلَّ احلوُت من عند الصخرة و
ًبا، واكن ملوىس وفتاه  الِمْكتَل فاَتذ سبيله يف اِلحر ََسَ
َعَجبًا، فانطلقا بقية يللتهما ويومهما، فلما أصبح قال 
موىس لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لَِقينا من سفرنا هذا 
ا من انلََّصب حىت جاوز  نََصبًا، ولم جيد موىس مسًّ

ِمر به، فقال هل فتاه: أرأيَت إذ أوينا إىل املاكن اذل
ُ
ي أ

الصخرة فإين نسيُت احلوَت وما أنسانيُه إال الشيطاُن. 
ا ىلع آثارِهما  قال موىس: ذلك ما كنا َنبيْغ فارتدَّ
قصًصا. فلما انتهيا إىل الصخرة، إذا رجل ُمَسىجًّ 
بثوب، أو قال تََسىجَّ بثوبه، فسلَّم موىس، فقال اخلرَِض: 

 بأرضك السالم؟ فقال: أنا موىس، فقال: موىس وأىنَّ 
بِّن إَسائيل؟ قال: نعم، قال: هل أتَِّبُعك ىلع أن 
ُتَعلَِّمِّن مما ُعلِّْمَت رُْشًدا قال: إنَّك لن تستطيع ميَع 
صربا، يا موىس إين ىلع علم من علم اهلل علََّمنيه ال 
تعلمه أنت، وأنت ىلع علم علََّمَكه ال أعلمه، قال: 

ين إن شاء اهلل صابرا، وال أعيص لك أمرا، ستجد
فانطلقا يمشيان ىلع ساحل اِلحر، ليس هلما سفينة، 
فمرَّت بهما سفينة، فلكَّموهم أن حيملوهما، فعرف 
اخلرَِض فحملوهما بغري نَْول، فجاء عصفور، فوقع ىلع 
حرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتني يف اِلحر، فقال 

يم وعلمك من علم اهلل اخلرض: يا موىس ما نقص عل
إال كنقرة هذا العصفور يف اِلحر، فَعَمد اخلرض إىل 

** 

218. Hadis: 

Dari Sa'īd bin Jubair ia berkata, Aku berkata kepada 

Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nauf Al-Bakāli mengklaim 

bahwa Musa (yang bersama Khiḍir) bukanlah Musa 

(Nabi) Bani Israil, namun dia adalah Musa yang lain." 

Maka dia (Ibnu Abbas) berkata, "Musuh Allah itu 

berdusta." Ubay bin Ka'ab menceritakan kepadaku dari 

Nabi -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Suatu 

ketika Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israil, 

kemudian beliau ditanya, “Siapa orang yang paling 

berilmu?” Nabi Musa menjawab, “Akulah orang yang 

paling berilmu.” Allah lalu menegurnya karena ia tidak 

mengembalikan ilmu kepada-Nya ( ia tidak menjawab 

bahwa Allah-lah Yang Maha Mengetahui). Kemudian 

Allah berfirman kepada Nabi Musa, “Sesungguhnya di 

pertemuan dua laut sana ada hamba-Ku yang lebih 

berilmu daripada kamu.” Nabi Musa bertanya, “Ya 

Rabb, bagaimana aku bisa bertemu dengannya.” Allah 

berfirman, “Bawalah seekor ikan di dalam keranjang. 

Jika ikan itu lepas, di situlah hamba-Ku itu berada.” 

Kemudian Nabi Musa pergi dengan ditemani oleh 

pelayannya yang bernama Yūsya’ bin Nun dan 

keduanya membawa seekor ikan di dalam keranjang. 

Sesampainya di sebuah batu karang besar, mereka 

berdua berbaring dan tidur. Maka ikan yang mereka 

bawa itu lepas dari keranjang, kemudian melompat ke 

laut, dan hal ini membuat Nabi Musa dan pelayannya 

heran (setelah mengetahuinya). Keduanya kemudian 

melanjutkan perjalanan pada sisa malam yang masih 

ada hingga tiba pagi hari (tanpa menyadari hilangnya 

ikan tersebut). Ketika pagi harinya, Musa berkata 

kepada muridnya, “Bawalah kemari makanan kita, 

sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini.” 

Musa tidaklah merasakan keletihan kecuali setelah 

melewati tempat yang diperintahkan untuk didatangi. 

Muridnya kemudian berkata kepadanya, “Tahukah 

engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu 

tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak 

ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali 

setan.” Musa berkata, “Itulah (tempat) yang kita cari.” 

Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka 

semula. Ketika mereka sampai di batu besar itu, tiba-

tiba ada seorang laki-laki yang menyelimuti dirinya 

dengan kain atau terselimuti dengan kain, lalu Musa 

memberi salam kepadanya. Kemudian Khiḍir berkata, 

“Bagaimana bisa ada salam di negerimu?” Musa 

berkata, “Aku Musa.” Khiḍir berkata, “Apakah Musa 
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لوح من ألواح السفينة، فزنعه، فقال موىس: قوم 
محلونا بغري نَْول َعَمدَت إىل سفينتهم فخرقتها تُلْغِرق 
أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع ميع صربا؟ قال: 

 -أمري ُعرْسا  ال تؤاخذين بما نسيُت وال تُْرِهْقِّن من
، فانطلقا، فإذا ُغالم -فاكنت األوىل من موىس نسيانا 

يلعب مع الِغلمان، فأخذ اخلرَِض برأسه من أعاله 
فاقتلع رأسه بيده، فقال موىس: أقتلَت نفسا زِكيَّة 
بغري نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع ميع 

فانطلقا، حىت  -قال ابن عيينة: وهذا أوكد  -صربا؟ 
بَْوا أن يَُضيِّفوهما،  إذا

َ
أتيا أهل قرية اسَتْطعما أهلَها، فأ

فوجدا فيها جداًرا يريد أن َينَْقضَّ فأقامه، قال اخلرض: 
بيده فأقامه، فقال هل موىس: لو شئَت الَتذَت عليه 
أجرا، قال: هذا فِراق بيِّن وبينك " قال انليب صىل اهلل 

و صرب حىت يرحُم اهلُل موىس، لوَِدْدنا ل»عليه وسلم: 
 «.ُيَقصَّ علينا من أمرهما

(Nabi) Bani Israil?” Ia menjawab, “Ya.” Musa berkata, 

“Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan 

kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu sebagai 

petunjuk?” Khiḍir berkata, “Sesungguhnya engkau 

tidak akan sanggup bersabar bersamaku, wahai Musa! 

Sesungguhnya aku memiliki ilmu dari ilmu Allah yang 

Dia ajarkan kepadaku yang engkau tidak 

mengetahuinya, demikian pula engkau memiliki ilmu 

yang Dia ajarkan kepadamu dan aku tidak 

mengetahuinya.” Musa berkata, “Engkau akan 

mendapatiku -insya Allah- sebagai orang yang sabar 

dan aku tidak akan membangkang perintahmu.” 

Keduanya pun pergi berjalan di pinggir laut, sedang 

mereka berdua tidak memiliki perahu. Lalu ada sebuah 

perahu yang melintasi mereka berdua, maka keduanya 

berbicara dengan penumpangnya agar mengangkut 

mereka berdua dan ternyata diketahui (oleh para 

penumpangnya) bahwa yang meminta itu adalah 

Khiḍir, maka mereka pun mengangkut keduanya tanpa 

upah. Tiba-tiba ada seekor burung pipit yang turun ke 

tepi perahu kemudian mematuk sekali atau dua kali 

patukan ke laut. Khiḍir berkata, “Wahai Musa, ilmuku 

dan ilmumu yang berasal dari Allah tidak lain seperti 

patukan burung ini ke laut (tidak ada apa-apanya di 

hadapan ilmu Allah), lalu Khiḍir mendatangi salah satu 

papan (dinding) perahu kemudian mencabutnya.” 

(Melihat keadaan itu) Musa berkata, “Mereka ini kaum 

yang telah membawa kita tanpa imbalan, namun 

engkau lubangi perahu mereka agar penumpangnya 

tenggelam?”. Khiḍir berkata, “Bukankah aku telah 

mengatakan bahwa engkau tidak akan sanggup 

bersabar bersamaku?.” Musa berkata, “Janganlah 

engkau hukum aku karena kelupaanku dan janganlah 

engkau bebankan aku perkara yang sulit!” Kejadian 

pertama ini terjadi karena Musa lupa. Lalu keduanya 

melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada seorang anak 

yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain, 

kemudian Khiḍir memegang kepalanya dari atas, lalu 

mencopot kepala tersebut dengan tangannya. Musa 

berkata, “Apakah engkau membunuh satu jiwa yang 

bersih bukan karena ia membunuh orang lain?” Khiḍir 

berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu 

bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar 

bersamaku?” [Ibnu 'Uyainah berkata, "Teguran Khiḍir 

(yang kedua ini) lebih tegas." Keduanya pun 

melanjutkan perjalanan sehingga ketika mereka 

sampai ke penduduk suatu kampung, keduanya 

meminta agar penduduk tersebut menjamu mereka, 

namun mereka tidak mau menjamu keduanya. Lalu 

keduanya mendapatkan rumah yang hampir roboh di 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

kampung itu, maka Khiḍir menegakkannya, Khiḍir 

melakukannya dengan tangannya. Musa pun berkata, 

“Sekiranya engkau mau, niscaya engkau dapat 

meminta imbalan untuk itu.” Maka Khiḍir berkata, 

“Inilah perpisahan antara aku dengan kamu.” Nabi -

șallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Semoga Allah 

merahmati Nabi Musa, kita benar-benar 

mengharapkan seandainya ia bisa bersabar agar bisa 

dikisahkan kepada kita semua perkara yang terjadi di 

antara mereka berdua". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن رجاًل  يقول سعيد بن ُجبري إنه أخرب ابن عباس
يُسىم نَْوًفا اَِلاكيل زعم أنَّ موىس اذلي اكن مع اخلرض 
ليس بموىس املرَسل ِلِّن إَسائيل، إنما هو موىس 
آخر؟ فقال ابن عباس: )كذب عدوه اهلل( وهذا خرج 
منه خمرج الزجر واتلحذير ال القدح يف نوف، ألن 
ابن عباس قال ذلك يف حال غضبه وألفاظ الغضب 

قيقة اغًِلا وتكذيبه هل لكونه قال تقع ىلع غري احل
غري الواقع وال يلزم منه تعمده. ثم استدل ىلع كذب 
نوف بأن أيب بن كعب حدثه عن انليب صىل اهلل عليه 
وسلم أن موىس قام خطيبًا يف بِّن إَسائيل فسأهل 
رجل: من أعلم انلاس؟ فقال: أنا أعلم انلاس. وهذا 

فعاتبه اهلل  قاهل موىس عليه السالم حبسب اعتقاده،
عز وجل حيث لم يرد العلم إيله، ولم يقل: اهلل أعلم. 
فأوىح اهلل تعاىل إيله أنه يوجد عبد من عبادي يسىم 
اخلرض عند ملتَق اِلحرين هو أعلم منك فقال: يا 
رب، كيف الطريق إىل لقائه؟ فقال هل: امحل حوتًا يف 
واعء من خوص فإذا فقدت احلوت، فستجد اخلرض 

لق موىس خبادم هل يُسىمَّ يوشع بن نون، هناك فانط
ومحال حوتًا يف واعء من خوص كما أمره اهلل به، حىت 
إذا اكنا عند صخرة عند ساحل اِلحر وضعا 
رؤوسهما ىلع األرض وناما، فخرج احلوت من الواعء، 
واَتذ طريقا إىل اِلحر وأمسك اهلل عن احلوت جرية 

احلوت  املاء فصار عليه مثل الطاق، واكن إحياء
وإمساك جرية املاء حىت صار مسلاًك بعد ذلك عجبًا 
ملوىس وخادمه، فانطلقا بقية يللتهما ويومهما فلما 

** 

Sa'īd bin Jubair berkata bahwa dia memberitahu Ibnu 

Abbas bahwa seseorang bernama Nauf Al-Bakāli 

mengklaim bahwa Musa yang bersama Khiḍir bukanlah 

Musa yang diutus kepada Bani Israil, namun dia adalah 

Musa yang lain. Maka Ibnu Abbas berkata, “Musuh 

Allah telah berdusta.” Ucapan ini beliau ucapkan 

sebagai teguran keras dan peringatan, bukan celaan 

terhadap Nauf karena Ibnu Abbas mengatakan hal itu 

dalam keadaan marah, dan kebanyakan ungkapan 

kemarahan itu terlontar bukan sesuai makna hakikinya, 

adapun penyematan kata dusta kepadanya 

dikarenakan ia mengatakan sesuatu yang menyelisihi 

fakta serta hal itu tidak berarti ia sengaja berdusta. 

Kemudian Ibnu Abbas berdalil atas kedustaan Nauf 

bahwa Ubay bin Ka’ab telah menceritakan dari Nabi -

shallallāhu ‘alaihi wa sallam- bahwa Musa berdiri 

menyampaikan khutbah di hadapan Bani Israil, lalu 

seseorang bertanya kepadanya, “Siapa manusia yang 

paling berilmu?” Musa menjawab, “Aku manusia yang 

paling berilmu.” Ini diucapkan oleh Musa -‘alaihis-

salām- sesuai dengan keyakinannya, maka Allah -

‘Azzā wa Jallā- menegurnya karena tidak 

mengembalikan ilmu kepada-Nya dan tidak 

mengatakan, “Allah Yang Maha Mengetahui.” Lantas 

Allah -Ta’ālā- mewahyukan kepadanya bahwa ada 

seorang hamba di antara hamba-hamba-Ku yang 

bernama Khiḍir di tempat pertemuan dua lautan, dia 

lebih berilmu darimu. Musa pun berkata, “Wahai Rabb, 

bagaimanakah cara untuk menemuinya?” Allah berkata 

kepadanya, “Bawalah seekor ikan di dalam keranjang, 

jika ikan itu lepas maka engkau akan menemukan 

Khiḍir di sana. Lalu Musa berangkat bersama seorang 

pembantunya yang bernama Yūsya’ bin Nūn dan 

mereka membawa seekor ikan di dalam keranjang 

sebagaimana yang Allah perintahkan. Hingga ketika 

mereka berada di sebuah batu besar di pesisir pantai, 
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أصبح قال موىس خلادمه: آتنا غداءنا لقد تعبنا من 
سفرنا هذا، ولم جيد موىس عليه السالم تعًبا حىت 
ليق عليه اجلوع واتلعب، 

ُ
مر به فأ

ُ
جاوز املاكن اذلي أ

دمه: إننا عندما كنا عند الصخرة فإين فقال هل خا
فقدت احلوت. فقال موىس: هذا اذلي كنا نطلب ألنه 
عالمة وجدان اخلرض، فرجعا يف الطريق اذلي جاءا 
فيه يتبعان آثارهما اتبااًع، فلما أتيا إىل الصخرة إذا 
ى لكه بثوب، فسلم موىس عليه، فقال  رجل مغطًّ

هل بأريض من اخلرض: )وأىنَّ بأرضك السالم( أي: و
سالم؟ وهو استفهام استبعاد، يدل ىلع أن أهل تلك 
األرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمني.  فقال موىس 
للخرض: أنا موىس. فقال هل اخلرض: أنت موىس اذلي 
رسل إىل بِّن اَسائيل؟ فقال موىس: نعم. وهذا يدل 

ُ
أ

ىلع أن األنبياء ومن دونهم ال يعلمون من الغيب إال 
تعاىل، ألن اخلرض لو اكن يعلم لك غيب  ما علمهم اهلل

لعرف موىس قبل أن يسأهل، وهذا حمل الشاهد اذلي 
ألجله ذكر ابن عباس احلديث، ثم قال هل موىس: هل 
أتبعك ىلع أن تعلمِّن من اذلي علمك اهلل علًما، وال 
ته وكونه صاحب رشيعة أن يتعلم من غريه  ينايف نبوه

فإن الرسول ينبيغ ما لم يكن رشًطا يف أبواب ادلين، 
رسل إيله فيما بُعث به من 

ُ
أن يكون أعلم ممن أ

أصول ادلين وفروعه ال مطلًقا. فأجابه اخلرض بقوهل: 
إنك لن تستطيع ميع صرًبا؛ فإين أفعل أموًرا ظاهرها 
مناكري وباطنها لم حُتط به. ثم قال هل: يا موىس إين ىلع 
 علم من علم اهلل علمنيه ال تعلمه أنت، وأنت ىلع

علم علمكه اهلل إياه ال أعلمه. فقال هل موىس: 
ستجدين إن شاء اهلل صابًرا معك غري منكر عليك، 
ولن أعيص لك أمًرا. فانطلقا يمشيان ىلع ساحل 
اِلحر ليس هلما سفينة، فمرت بهما سفينة فلكموا 
أصحاب السفينة أن حيملوهما فعرف أصحاُب 

جرة، فجا
ُ
ء عصفور السفينة اخلرض فحملوهما بغري أ

فوقف ىلع حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتني يف 
اِلحر، فقال اخلرض: يا موىس ما نقص عليم وعلمك 
من علم اهلل إال كنقرة هذا العصفور يف اِلحر. 
فقصد اخلرض إىل لوح من ألواح السفينة فزنعه بفأس 

mereka berdua merebahkan kepala mereka di atas 

tanah dan tertidur. Lalu ikan itu keluar dari dalam 

keranjang dan mengambil jalan (melompat) ke laut, lalu 

Allah menahan aliran air pada tempat lewatnya ikan itu 

sehingga menjadi seperti jalan (menyerupai jembatan). 

Dihidupkannya ikan itu dan ditahannya aliran air 

tersebut hingga menjadi sebuah jalan, membuat takjub 

Musa dan pembantunya (setelah mereka 

menyadarinya suatu saat nanti.) Lalu mereka 

melanjutkan sisa perjalanan mereka sehari semalam. 

Tatkala pagi menjelang, Musa berkata kepada 

pembantunya, “Bawakanlah makanan kita, sungguh 

kita capek dengan perjalanan ini. Musa -‘alaihis-salām- 

tidak merasakan lelah hingga dia melewati tempat yang 

diperintahkan kepadanya, maka ia pun merasa lapar 

dan letih. Lalu pembantunya berkata kepadanya, 

“Sesungguhnya ketika kita berada di batu besar tadi 

aku telah kehilangan ikan itu.” Lantas Musa berkata, 

“Itulah tempat yang kita cari karena itu adalah tanda 

keberadaan Khiḍir. Lalu keduanya kembali ke jalan 

yang mereka datangi sebelumnya sambil mengikuti 

jejak mereka berdua. Tatkala mereka tiba di batu besar 

itu tiba-tiba terdapat seorang laki-laki yang menyelimuti 

dirinya dengan pakaian/kain, lalu Musa mengucapkan 

salam kepadanya, maka Khiḍir berkata, “Bagaimana 

bisa ada salam di negerimu?” yakni apakah di negeriku 

ini ada ucapan salam? Ini adalah kata tanya yang 

bermakna ‘istib’ād (penafian) yang menunjukkan 

bahwa penduduk negeri tersebut belum ada pada saat 

itu yang beragama Islam. Lalu Musa berkata kepada 

Khiḍir, “Saya adalah Musa.” Maka Khiḍir berkata 

kepadanya, “Engkau Musa yang diutus kepada Bani 

Israil?” Musa pun menjawab, “Iya.” Ini menunjukkan 

bahwa para Nabi dan orang-orang selain mereka tidak 

mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah -

Ta’ālā- ajarkan kepada mereka, karena seandainya 

Khiḍir mengetahui setiap perkara gaib pasti dia akan 

mengenal Musa sebelum menanyakannya. Inilah 

syāhid (poin pendalilan) yang karenanya Ibnu Abbas 

menyebutkan hadis ini. Kemudian Musa berkata 

kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau 

mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan Allah 

kepadamu?” Hal ini tentunya tidak menafikan derajat 

kenabiannya dan keadaannya sebagai pembawa 

syariat untuk belajar dari selain dirinya selagi itu bukan 

merupakan syarat (pokok ajaran) di dalam bab-bab 

agama karena sesungguhnya Rasul seyogyanya lebih 

berilmu daripada orang yang ia diutus kepadanya 

dalam perkara risalahnya berupa pokok-pokok agama 

dan cabang-cabangnya, bukan dalam seluruh perkara 
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فاَنرقت السفينة ودخل املاء، فقال هل موىس عليه 
نا بغري أجر قصدت إىل السالم: هؤالء قوم محلو

ًرا هل  سفينتهم فخرقتها تُلغرق أهلها. قال اخلرض مذكِّ
بما قال هل من قبل: ألم أقل إنك لن تستطيع ميع 
 ، صرًبا. قال موىس: ال تؤاخذين بنسياين وال تضيق يلعَّ
فإن ذلك ُيَعرسِّ يلع متابعتك. فاكنت املسألة األوىل 

ا بعد من موىس عليه السالم نسيانًا. فانطلق
خروجهما من السفينة، فإذا هم بغالم يلعب مع 
الغلمان فأخذ اخلرض برأس الغالم فاقتلع رأسه بيده، 
فقال موىس للخرض عليه السالم: أقتلت نفًسا 
طاهرة من اذلنوب، لم نرها أذنبت ذنبًا يقتيض قتلها، 
أو قتلت نفًسا فُتقتل به. فقال اخلرض ملوىس عليهما 

إنك لن تستطيع ميع صرًبا. السالم: ألم أقل لك 
يف هذه املرة زيادة يف العتاب، وذللك قال « لك»بزيادة 

سفيان بن عيينة أحد رواة احلديث: وهذا أوكد. 
يف هذه املرة. فانطلقا حىت « لك»واستدل عليه بزيادة 

ا بأهل قرية فطلبا منهم الطعام فامتنعوا أن  مرَّ
وال يضيفوهما، ولم جيدوا يف تلك القرية ضيافة 

مأوى، فوجدا فيها جداًرا قد أوشك ىلع السقوط 
واالنهيار فأشار اخلرض بيده فأقامه، فقال موىس 
للخرض: لو شئت ألخذت عليه أجًرا فيكون نلا عونا 
ىلع سفرنا. فقال اخلرض ملوىس عليه السالم: هذا 
االعرتاض اثلالث سبب للفراق بيِّن وبينك. قال 

اهلل موىس لقد  انليب صىل اهلل عليه وسلم: يرحم
أحببنا وتمنينا أن لو صرب حىت نسزتيد مما دار بينهما 

 .من العلم واحلكمة

secara mutlak. Lalu Khiḍir menjawab dengan 

ucapannya, “Sesungguhnya engkau tidak akan 

sanggup sabar bersamaku karena sebenarnya aku 

akan melakukan perkara-perkara yang tampaknya 

kemungkaran namun hakekatnya engkau belum 

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.” 

Kemudian ia berkata, “Wahai Musa, sesungguhnya aku 

memiliki ilmu dari ilmu Allah yang Dia ajarkan kepadaku 

yang engkau tidak mengetahuinya, demikian pula 

engkau memiliki ilmu yang Dia ajarkan kepadamu dan 

aku tidak mengetahuinya.” Maka Musa berkata 

kepadanya, “Engkau akan mendapatiku -insya Allah- 

sebagai orang yang sabar bersamamu, tidak akan 

mengingkarimu dan aku tidak akan pernah 

mendurhakai perintahmu.” Keduanya pun pergi 

berjalan di pinggir laut, sedang mereka berdua tidak 

memiliki perahu, lalu ada sebuah perahu yang 

melintasi mereka berdua, maka keduanya berbicara 

dengan para pemilik perahu itu agar mengangkut 

mereka berdua dan ternyata para pemilik perahu itu 

tahu bahwa yang meminta itu adalah Khiḍir, maka 

mereka pun mengangkut keduanya tanpa upah. Tiba-

tiba ada seekor burung pipit lalu hinggap di tepi perahu 

kemudian mematuk sekali atau dua kali patukan ke 

laut. Lalu Khiḍir berkata, “Wahai Musa, ilmuku dan 

ilmumu yang berasal dari Allah tidak lain seperti 

patukan burung ini ke laut (tidak ada apa-apanya di 

hadapan ilmu Allah). Lalu Khiḍir mendatangi papan di 

antara papan-papan perahu kemudian mencabutnya 

dengan kapak hingga perahu itu berlubang dan air pun 

masuk. Lantas Musa -‘alaihis-salām- berkata 

kepadanya, “Mereka adalah orang-orang yang telah 

membawa kita tanpa meminta upah, namun engkau 

malah melubangi perahunya agar penumpangnya 

tenggelam!” Khiḍir berkata memperingatkannya 

dengan apa yang ia katakan sebelumnya, “Bukankah 

aku telah mengatakan bahwa engkau tidak akan 

sanggup bersabar bersamaku?” Musa berkata, 

“Janganlah engkau hukum aku karena kelupaanku dan 

janganlah engkau bebankan padaku perkara yang sulit, 

karena hal tersebut mempersulitku untuk 

mengikutimu!” Untuk masalah yang pertama ini, 

sebabnya adalah karena Musa -‘alaihis-salām- lupa. 

Selanjutnya keduanya pun melanjutkan perjalanan 

setelah keluar dari perahu itu, tiba-tiba ada seorang 

anak yang sedang bermain dengan anak-anak yang 

lain, kemudian Khiḍir memegang kepala anak itu, lalu 

ia menarik kepalanya dengan tangannya 

(mencekiknya). Maka Musa pun berkata kepada Khiḍir 

-‘alaihis-salām-, “Apakah engkau membunuh satu jiwa 
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َفاُت اإِللَِهيَهُة << َضَوابُِط ِصَفاِت اهللِ  اتلصنيف:   عقيدة << الصِّ

 متفق عليه راوي احلديث:

يب بن كعب ريض اهلل اتلخريج:
ُ
 عنه أ

 صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 عتب : الم برفق •

 جَمَْمع اِلحرين : ملتَق اِلحرين •

 ِمْكتَل : واعء يُعمل من اخلوص حُيمل فيه اتلمر وغريه •

 فتاه : خادمه •

 َثمَّ : هناك •

 انسلَّ : خرج •

 سبيله : طريقه •

ًبا : مسلاًك  •  ََسَ

 نََصبًا : تعبًا •

 أوينا : نزنلا •

yang suci dari dosa-dosa, kita tidak pernah melihatnya 

melakukan satu dosa yang menyebabkan ia harus 

dibunuh atau ia membunuh orang lain sehingga ia pun 

harus dibunuh?!” Khiḍir berkata kepada Musa -‘alaihis-

salām-, “Bukankah sudah kukatakan kepadamu 

sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar 

bersamaku?” Pada lafal teguran kali ini ada tambahan 

kata “la-ka (kepadamu)” sebagai tambahan penegasan 

dalam teguran. Oleh karena itu Sufyan bin 'Uyainah 

yaitu salah satu perawi hadis ini berkata, “Ini (teguran 

kedua Khiḍir) lebih tegas.” Ia berdalil dengan tambahan 

kata "la-ka" pada lafal teguran kedua ini. Keduanya pun 

melanjutkan perjalanan sehingga ketika mereka 

sampai ke penduduk suatu kampung, keduanya 

meminta kepada mereka makanan, namun mereka 

menolak untuk menjamu keduanya, sehingga mereka 

tidak mendapatkan jamuan di kampung itu dan tidak 

pula mendapati tempat menginap. Lalu keduanya 

menemukan rumah yang hampir roboh di kampung 

tersebut, maka Khiḍir mengisyaratkan dengan 

tangannya lalu menegakkannya. Musa pun berkata 

kepada Khiḍir, “Sekiranya engkau mau, niscaya 

engkau dapat meminta imbalan untuk itu sehingga bisa 

menjadi bekal buat perjalanan kita.” Maka Khiḍir 

berkata kepada Musa -‘alaihis-salām-, “Interupsi ketiga 

ini menjadi sebab perpisahan antara aku dan engkau.” 

Nabi -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- lalu bersabda, 

“Semoga Allah merahmati Musa, sungguh kita benar-

benar berkeinginan dan berharap seandainya ia bisa 

bersabar sehingga kita dapat menambah pengetahuan 

tentang ilmu dan hikmah yang terjadi di antara mereka 

berdua.” 
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 نطلب نبيغ : •

ا : رجعا •  ارتدَّ

 قصصا : رجعا يف الطريق اذلي جاءا فيه •

 ُمَسىجًّ : مغطى •

 رُْشًدا : الرشد: االستقامة ىلع طريق احلق •

 نَْول : أجرة •

 نقر : وضع منقاره ورفعه، يقال: نقر الطائر احلبة، أي: اتلقطها •

 عمد : قصد •

 نزعه : قلعه •

 خرق : ثقب •

 تُْرِهْقِّن : حتملِّن ما ال أطيقه •

 : انزتع اقتلع •

 زكية : طاهرة من اذلنوب •

 استَْطعما : طلبا منهم طعاما •

 أبوا : امتنعوا •

 َينَْقضَّ : يسقط •

 وَِدْدنا : أحببنا •

 يقص : حييك •

 :فوائد احلديث
 .للعالم أن يكذب وخيطئ من يذكر شيئا بغري علم .1

 صحة االحتجاج خبرب الواحد .2

ل املشاق يف ذلكاستحباب احلرص ىلع االزدياد من العلم والرحلة فيه  .3  ولقاء املشايخ وحتمُّ

 .اخلرض فيه قوالن: األول أنه نيب مرسل، وهو الراجح، واثلاين أنه وِل .4

ىلع  ينبيغ اعتقاد كون اخلرض نبيا ئلال يتذرع بذلك أهل اِلاطل يف دعواهم أن الوِل أفضل من انليب، مع أنه لو اكن ويلا ملا اكن فيه داللة .5
 .اتلفضيل املطلق

-، إذ لو اكن اخلرض يعلم لك غيب لعرف موىس قبل أن يسأهل، قال -تعاىل-ياء ومن دونهم ال يعلمون من الغيب إال ما علمهم اهلل أن األنب .6
 .: )اعلم الغيب فال يُظهر ىلع غيبه أحدا، إال من ارتىض من رسول(-تعاىل

خل للعقل يف أفعاهل وال معارضة ألحاكمه بل جيب ىلع اخللق اهلل يفعل يف ملكه ما يريد وحيكم يف خلقه بما يشاء مما ينفع أو يرض فال مد .7
 الرضا والتسليم

 ال حجة يف هذه القصة ىلع أن اخلرض أفضل من موىس، بل موىس أفضل من اخلرض .8

 أحاكم اهلل تعاىل ال تُعلم إال بواسطة رسله السفراء بينه وبني خلقه .9

 سوغ فيه، ولو اكن مستقيًما يف باطن األمريف هذه القصة حجة ىلع صحة االعرتاض بالرشع ىلع ما ال ي .10

 جواز دفع أغلظ الرضرين بأخفهما .11

 اإلغضاء ىلع بعض املنكرات خمافة أن يتودل منه ما هو أشد .12

 إفساد بعض املال إلصالح معظمه .13

 جواز طلب القوت وطلب الضيافة .14

 قيام العذر باملرة الواحدة وقيام احلجة باثلانية .15

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 - ـه1399 بريوت، - العلمية املكتبة: نرش األثري، البن واألثر، احلديث غريب يف انلهاية. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

حممود حممد الطنايح. فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري، البن حجر العسقالين، حتقيق: حمب ادلين اخلطيب،  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979
القتييب املرصي،  ه. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين1379بريوت، -نرش: دار املعرفة

ه. خمتار الصحاح، لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف  1323انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 
العروس من  تاج. م1999/  ـه1420 ،اخلامسة: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرصية 

 –العلمية جواهر القاموس، للزبيدي، نرش: دار اهلداية. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم، انلارش: املكتبة 
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 2008 - ـه 1429طبعة: األوىل، ال الكتب، اعلم: نلارشا عمل، فريق بمساعدة عمر احلميد عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم. بريوت
 .م

   (8304) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

قمت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يللة، 
فقام فقرأ سورة ابلقرة، ال يمر بآية رمحة إال 

 فسأل، وال يمر بآية عذاب إال وقف فتعوذوقف 
 

"Suatu malam aku melaksanakan shalat 
tahajud bersama Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Beliau berdiri lalu 
membaca surat Al-Baqarah. Setiap kali 
melewati ayat tentang rahmat, beliau 

berhenti lalu berdoa memohonnya. Setiap 
kali melewati ayat tentang azab, beliau 
berhenti lalu memohon perlindungan 

darinya". 

 :احلديث .219
قال:  -ريض اهلل عنه-عن عوف بن مالك األشجيع 

قمُت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يللًة، فقام 
فسأل، فقرأ سورَة اِلقرة، ال َيُمرُّ بآية رمحٍة إال وقَف 

وال َيُمرُّ بآية عذاٍب إالَّ وقف فتعوَّذ، قال: ثم ركع 
ُسبحاَن ذي اجلرََبوِت »بَقْدر قياِمه، يقول يف ركوعه: 
، ثم سجد بَقْدر قيامه، «وامللَكوِت والِكربياِء والَعَظمةِ 

ثم قال يف سجوده مثَل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، 
 ثم قرأ سورًة سورًة.

** 

219. Hadis: 

Dari Auf bin Malik Al-Asyja'i -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Suatu malam aku melaksanakan shalat 

malam bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Beliau berdiri lalu membaca surat Al-Baqarah. 

Setiap kali melewati ayat tentang rahmat, beliau 

berhenti lalu memohon. Setiap kali melewati ayat 

tentang azab, beliau berhenti lalu memohon 

perlindungan." Auf bin Malik Al-Asyja'i berkata, "Lantas 

beliau ruku' lama seperti berdirinya. Dalam rukuknya 

beliau mengucapkan, "Mahasuci Allah Pemilik 

keperkasaan, kekuasaan, kebesaran dan keagungan." 

Lantas beliau bersujud lama seperti ukuran berdirinya. 

Dalam sujudnya beliau mengucapkan sebagaimana 

dalam rukuknya. Setelah itu beliau berdiri lalu 

membaca Al-Imran kemudian membaca surat demi 

surat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خيرب عوف بن مالك األشجيع ريض اهلل عنه أنه صىل 
مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يللًة قيام الليل، 
فقام صىل اهلل عليه وسلم فقرأ سورة اِلقرة، فاكن ال 

رمحته يمر بآية يُذكر فيها الرمحة واجلنة إال سأل اهلل 
وجنته، وال يمر بآية يُذكر فيها العذاب إال استعاذ 
باهلل من عذابه، ثم ركع طوياًل بقدر قيامه، وقال يف 

ُسبحاَن ذي اجلرََبوِت وامللَكوِت والِكربياِء »ركوعه: 
نَزِّه اهلَل صاحب القهر والغلبة، « والَعَظمةِ 

ُ
أي: أ

وصاحب امللك ظاهًرا وباطنًا، وصاحب الكربياء، 
حب العظمة، ثم سجد بَقْدر قيامه، ثم قال يف وصا

سجوده مثَل ما قال يف ركوعه، ثم قام فقرأ بآل عمران، 
 .ثم قرأ سورًة سورةً 

** 

Auf bin Malik Al-Asyja'i -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan bahwa dirinya melaksanakan shalat 

malam bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berdiri lalu membaca surat Al-Baqarah. Setiap kali 

melewati ayat yang menyebutkan rahmat dan surga, 

beliau pun memohon rahmat dan surga kepada Allah. 

Setiap kali melewati ayat yang menyebutkan azab, 

beliau memohon perlindungan kepada Allah dari azab-

Nya. Selanjutnya beliau rukuk panjang sesuai dengan 

ukuran berdirinya. Dalam rukuknya, beliau 

mengucapkan, "Mahasuci Allah Pemilik Keperkasaan, 

kekuasaan, kebesaran, dan keagungan." Yakni, aku 

menyucikan Allah Pemilik keperkasaan dan kekuatan, 

Pemilik kekuasaan lahir dan batin, Pemilik kebesaran 

dan Pemilik keagungan, lalu beliau bersujud seperti 

ukuran lama berdirinya. Lantas dalam sujudnya beliau 

mengucapkan (doa) sebagaimana dalam rukuk. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

515 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفاُت  اتلصنيف: َفاُت اإِللَِهيَهُة << الِصه   الَعْقِليَهةُ عقيدة << الصِّ

 رواه أبو داود  والنسايئ  وأمحد راوي احلديث:

 عوف بن مالك األشجيع ريض اهلل عنه اتلخريج:
 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 تعوَّذ : اعتصم باهلل •

 سبحان : أنزِّه اهلل •

 ذي : صاحب •

 اجلرََبوت : القهر والغلبة •

 امللَكوت : امللك ظاهًرا وباطنًا •

 الكربياء : العظمة •

 :فوائد احلديث
 استحباب قيام الليل .1

 استحباب اتلطويل يف قيام الليل .2

 فيه جواز تسمية السورة باِلقرة وآل عمران والعنكبوت والروم وحنو ذلك بال كراهة .3

 فيه استحباب السؤال واتلعوُّذ عند املرور بآيات الرمحة والعذاب للك قارئ يف الصالة وغريها .4

 ربوت وامللكوت والكربياء والعظمة هلل تعاىلإثبات صفة اجل .5

 من األسماء احلسىن ذو اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة .6

 املراجع:املصادر و

م. سنن أيب داود، 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
: نرش غدة، بوأ الفتاح عبد: حتقيق ،"املجتىب" للنسايئ الصغرى السنن. بريوت –حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 

عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر  أبو ادلين لزين الصحاح، خمتار. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، – اإلسالمية املطبواعت مكتب
 أيب صحيح. م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرصية 

 ـه 1423سسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل، مؤ: انلارش األِلاين، األشقودري آدم بن جنايت بن نوح احلاج بن ادلين نارص ملحمد داود،
 مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. بريوت –ة العلمية م. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم، انلارش: املكتب 2002 -

 بن يلع بن ملحمد األوطار، نيل. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –بريوت  الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل املصابيح،
 وجل عز اهلل صفات. م1993 - ـه1413 األوىل،: الطبعة مرص، احلديث، دار: انلارش الصبابطي، ادلين عصام: حتقيق ايلمِّن، الشواكين اهلل عبد بن حممد

اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، القاد عبد بن علوي:  والسنة الكتاب يف الواردة قَّ  م 2006 - ـه 1426ر السَّ
   (8281) الرقم املوحد:

Setelah itu berdiri lalu membaca Al-Imran, lalu 

membaca surat demi surat. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ْنُتْم -تعاىل-قول اهلل 
َ
نَْداًدا وَأ

َ
ِ أ : فاَل جَتَْعلُوا َّلِلَّ

َتْعلَُموَن، قال ابن عباس يف اآلية: األنداد: هو 
الرشك، أخىف من دببيب انلمل لَع صفاة سوداء 

 يف ظلمة الليل

 

Firman Allah -Ta'ālā-, "Maka janganlah 
kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi 

Allah, padahal kalian mengetahui." Ibnu 
'Abbās mengomentari ayat tersebut: "al-
Andād"(sekutu-sekutu, tandingan) yakni 
syirik. Syirik itu lebih samar dibanding 
semut hitam yang merayap di atas batu 

hitam dalam kegelapan malam. 

 :احلديث .220
ْنتُْم -تعاىل-قول اهلل 

َ
نَْداًدا َوأ

َ
ِ أ : }فاَل جَتَْعلُوا ّلِلَّ

َتْعلَُموَن{. قال ابن عباس يف اآلية: "األنداد: هو 
الرشك، أخىف من َدبِيِب انلمل ىلع َصَفاٍة سوداء يف 
ظلمة الليل". وهو أن تقول: واهلل وحياتك يا فالن، 

للصوص، ولوال وحيايت، وتقول: لوال لُكَيْبَُة هذا ألتانا ا
اِلط يف ادلار ألتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: 
ما شاء اهلل وشئت، وقول الرجل: لوال اهلل وفالن، ال 

 جتعل فيها فالنا؛ هذا لكه به رشك".

** 

220. Hadis: 

Firman Allah -Ta'ālā-, "Maka janganlah kalian 

mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian 

mengetahui." Ibnu 'Abbās mengomentari ayat tersebut: 

"al-Andād"(sekutu-sekutu, tandingan) yakni syirik. 

Syirik itu lebih samar dibanding semut hitam yang 

merayap di atas batu hitam dalam kegelapan malam." 

Yaitu engkau mengatakan, "Demi Allah dan demi 

hidupmu wahai fulan, serta demi hidupku." Dan dengan 

mengatakan, "Seandainya bukan karena anjing kecil ini 

niscaya kita telah kedatangan para pencuri. Dan 

seandainya bukan karena ada angsa di rumah niscaya 

kita telah kedatangan para pencuri." Juga perkataan 

seseorang kepada temannya, "Hal itu karena 

kehendak Allah dan kehendakmu." Dan ucapan 

seseorang, "Jika bukan karena Allah dan fulan, tidaklah 

hal itu terjadi pada fulan." Ini semua adalah kesyirikan. 

  :درجة احلديث

صحيح ملحوظة: لم جند هل 
قال ابن حكما لألِلاين، ولكن 

حجر: )سنده قوي( وقال 
سليمان آل الشيخ: )وسنده جيد( 

العجاب يف بيان األسباب )ص 
(، تيسري العزيز احلميد 51

 (587)ص

** 

 Derajat hadis: 

نتُْم -تبارك وتعاىل-قال اهلل 
َ
نَداداً َوأ

َ
ِ أ : }َفاَل جَتَْعلُواْ ّلِله

انلاس أن يتخذوا هل أمثااًل ونظراء  َتْعلَُموَن{، فنىه
يرصفون هلم شيئًا من عبادته؛ وهم يعلمون أن اهلل 
وحده اخلالق الرازق؛ وأن هذه األنداد اعجزة فقرية 

ريض -ليس هلا من األمر َشء، وعرف ابن عباس 
األنداد بالرشاكء، وذكر أمثلة الَتاذها، وهو  -اهلل عنه

احلجر األملس أخىف من خفاء أثر دبيب انلمل ىلع 
األسود يف ظلمة الليل، ثم ذكر أمثلة ىلع ذلك: وهو أن 

** 

Allah -Ta’ālā- berfirman, “Maka janganlah kalian 

menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian 

mengetahui.” Allah melarang manusia untuk 

menjadikan bagi-Nya sekutu-sekutu dan tandingan-

tandingan untuk memalingkan ibadah apapun kepada 

mereka, padahal mereka mengetahui bahwa Allah 

semata yang Maha Menciptakan dan Maha Memberi 

rezeki, dan bahwa sekutu-sekutu ini lemah lagi tidak 

berdaya, tidak bisa memberikan sesuatu apapun. Ibnu 

'Abbās -raḍiyallāhu 'anhu- mendefinisikan kata "andād" 

dengan "syrakā`" (sekutu-sekutu), dan beliau 

menyebutkan contoh-contohnya, yaitu kesyirikan. Dan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < الرشك اتلصنيف:

 .رواه ابن أيب حاتم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فال جتعلوا هلل أندادا : أشباها ونظراء ترصفون هلم العبادة أو شيئا منها. •
 .دبيب انلمل : مشيه •

 .ىلع صفاة : الصفا: احلجر األملس •

 .لكيبة : تصغري لكبة، ويه هنا: اليت تُتخذ حلفظ املواَش وغريها •

، وهم:  •  .الرساقاللصوص : مجع لصه

ة، ويه: من طيور املاء تُتخذ يف اِليوت، فإذا دخلها غرُي أهلها استنكرته وصاحت •  .اِلطه : مجع بطه

 .ال جتعل فيها فالنا : أي: ال جتعله يف مقاتلك فتقول: لوال اهلل وفالن، بل قل: لوال اهلل وحده •

 .ي: رشك أصغرهذا لكه به رشك : أي: هذه األلفاظ املذكورة وما شابهها رشك باهلل، أ •

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من الرشك يف العبادة .1

 .أن املرشكني يقرون بتوحيد الربوبية .2

 .أن الرشك األصغر خيفه جدا، وقله من يتنبه هل .3

 .وجوب جتنب األلفاظ الرشكية ولو لم يقصدها اإلنسان بقلبه .4

حتلف بغري اهلل، وأعظم منها أن تساوي بها اهلل 
فتقول: واهلل وحيايت، أو أن تنظر إىل السبب دون 
املسبب، وال ترجع األمر هلل، فتقول: لوال لكب هذا 
حيرسنا ألتانا اللصوص، أو أنه يقول: لوال اِلط يف 

ينبهنا لو دخل أحد غريب ألىت اللصوص، ومن  ادلار
الرشك: قول الرجل لصاحبه: ما شاء اهلل وشئت، وقول 
الرجل: لوال اهلل وفالن، ال جتعل فيها فالنا، ثم أكد 
ىلع أن ذلك لكه رشك أصغر، ولو اعتقد قائله أن 
الرجل أو اِلط أو اللكب هو املؤثر بذاته دون اهلل فهو 

 رشك أكرب.

syirik itu lebih samar dari bekas atau jejak rayapan 

semut di atas batu hitam dalam kegelapan malam. 

Kemudian beliau menyebutkan contoh-contohnya, di 

antaranya: Bersumpah dengan nama selain Allah, dan 

yang lebih besar dari itu adalah menyamakan Allah 

dengan selain-Nya dengan mengatakan: Demi Allah 

dan demi hidupku, atau dengan melihat sebab saja 

tanpa memandang yang menjadikan sebab itu dan 

tidak mengembalikan perkara itu kepada Allah dengan 

mengatakan, "Kalau bukan karena anjing ini menjaga 

kita niscaya kita telah kedatangan para pencuri." Atau 

dengan mengatakan, "Kalau bukan karena angsa yang 

ada di rumah ini memperingatkan kita saat ada orang 

asing masuk niscaya pencuri sudah datang." Dan 

temasuk kesyirikan adalah ucapan seseorang kepada 

temannya, "Hal itu atas kehendak Allah dan 

kehendakmu." Dan perkataan seseorang, "Kalau 

bukan karena Allah dan fulan, tidaklah hal itu terjadi 

pada fulan." Kemudian beliau menegaskan bahwa 

semua itu termasuk syirik kecil. Dan jika orang yang 

mengucapkannya meyakini bahwa orang, angsa, atau 

anjing itu sendiri yang mempengaruhi terjadinya 

sesuatu tanpa Allah maka menjadi syirik akbar (syirik 

besar). 
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 املراجع:املصادر و

م. تفسري القرآن العظيم، 2001 - ـه1422اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل،  امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، صالح بن فوزان بن عبد
عة: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حاتم، حتقيق: أسعد حممد الطيب، نرش: مكتبة نزار مصطىف اِلاز، اململكة العربية السعودية، الطب

 .ه1419اثلاثلة، 
   (3334) الرقم املوحد:
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 :Makna global :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أداة احلرب : آلة احلرب وما يصلح هلا من السالح •

 :فوائد احلديث
 .قد شهد يوم بدر, وقاتل مع املؤمنني -عليه السالم-أن جربيل  .1

 .يؤيدهم باملالئكة -تعاىل-ترغيب املؤمنني يف اجلهاد، وأن اهلل  .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-املؤمنني من معجزات انليب أن شهود املالئكة يوم بدر مع  .3

 املراجع:املصادر و

كشف املشلك من -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
 منار-. الرياض –اجلوزي، املحقق: يلع حسني اِلواب، انلارش: دار الوطن  حديث الصحيحني، جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد

 العربية اجلمهورية - دمشق اِليان، دار مكتبة, األرناؤوط القادر عبد الشيخ: راجعه, قاسم حممد محزة, اِلخاري صحيح خمترص رشح القاري
ملفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي ا مرقاة-. م 1990 - ـه 1410, السعودية العربية اململكة - الطائف املؤيد، مكتبة السورية،

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 
   (10554) الرقم املوحد:

يوم بدر:  -صىل اهلل عليه وسلم-قول انليب 
هذا جَبيل، آخذ برأس فرسه، عليه أداة »

 «احلرب
 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- 
bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda dalam perang Badar, "Inilah 
Jibril sedang memegang kepala kudanya 

dengan membawa alat perang." (HR. 
Bukhari). 

 :احلديث .221
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

هذا جربيُل، آخٌذ برأس »قال يوم بدر:  -عليه وسلم
َداُة احلَْرب

َ
 «.فَرَِسه، عليه أ

** 

221. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda dalam perang 

Badar, "Inilah Jibril sedang memegang kepala kudanya 

dengan membawa alat perang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

موضوع احلديث شهود املالئكة غزوة بدر، وىلع 
صىل -رأسهم جربيل عليه السالم, حيث أخرب انليب 

يف  -عليه السالم-أنه رأى جربيل  -اهلل عليه وسلم
غزوة بدر راكبًا ىلع فرسه، عليه آلة احلرب من 

-السالح، يلقاتل مع املؤمنني, ويكون عوناً للنيب 
 .ومدداً هل، ومؤيداً ألصحابه - عليه وسلمصىل اهلل

** 

Topik hadis ini ialah keikutsertaan para malaikat dalam 

perang Badar di bawah pimpinan Jibril -'alaihis-salām-. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

dirinya melihat Jibril -'alaihis-salām- dalam perang Badr 

sedang mengendarai kudanya sambil membawa 

senjata perang untuk berperang bersama kaum 

Mukminin dan menjadi penolong bagi Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- serta pendukung para sahabatnya. 
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قويل: السالم لَع أهل ادليار من املؤمنني 
واملسلمني، ويرحم اهلل املستقدمني منا 

 واملستأخرين، وإنا إن شاء اهلل بكم لالحقون
 

Katakanlah, "As-salāmu 'alā ahlid-diyāri 
minal-mu`minīna wal-Muslimīn, wa 

yarḥamullāhu al-mustaqdimīna min kum 
wal-musta`khirīn, wa innā in syā` Allāhu 

bikum lāḥiqūn" (Keselamatan untuk kalian 
wahai penghuni tempat tinggal (kuburan) 

ini, dari kalangan kaum Mukminin dan 
Muslimin dan semoga Allah merahmati 
orang-orang yang mendahului kami dan 
orang-orang yang akan menyusul kami, 

dan kami insya Allah akan menyusul 
kalian). 

 :احلديث .222
ثكم  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  َحدِّ

ُ
قالت: أال أ

عِّنِّ وعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قلنا: بىل، 
ا اكنت يلليت اليت اكن انليبُّ صىل اهلل  قال: قالت: لمَّ

رداءه، وخلع عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضَع 
نعلَيْه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرَف إزاره ىلع 
فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إال َريْثما ظنَّ أن قد 
رقدُت، فأخذ رداءه ُرَويًْدا، وانتعل  ُرَويًْدا، وفتح 
اِلاب فخرج، ثم أجافه ُرَويًْدا، فجعلُت ِدْريع يف 
 رأيس، واختمرُت، وتَقنَّعُت إزاري، ثم انطلقُت ىلع

إثره، حىت جاء اَِلِقيَع فقام، فأطال القيام، ثم رفع يديه 
ثالث مرات، ثم احنرف فاحنرفُت، فأَسع فأَسعت، 
فَهْرول فهرولُت، فأحرض فأحرضت، فسبقتُه 

ما »فدخلت، فليس إال أن اضطجعُت فدخل، فقال: 
قالت: قلت: ال َشء، « لك؟ يا اعئُش، َحْشيا رابِية

و يَلُ »قال: 
َ
يِِّن أ رِبِ

ينِّ اللطيُف اخلبريَُتْ قالت: « ْخرِبَ
قلت: يا رسول اهلل، بأيب أنت وأيم، فأخربته، قال: 

قلت: نعم، فلََهَدين « فأنِت السواد اذلي رأيُت أمايم؟»
يَف »يف صدري لَْهدًة أوجعتِّن، ثم قال:  أظننِت أْن حَيِ

قالت: َمْهما يكتِم انلاُس يعلمه « اهلُل عليك ورسوهُل؟
" فإن جربيَل أتاين حني رأيِت، فناداين،  اهلل، قال:نعم

فأخفاه منك، فأجبتُه، فأخفيته منك، ولم يكن 
يدخل عليك وقد وضعِت ثيابك، وظننت أن قد 
رقدت، فكرهُت أن أوقَظك، وخشيُت أن تستوحيش، 
فقال: إنَّ ربَّك يأمرَك أن تأيَت أهَل اَِلِقيع فتستغفر 

ل اهلل؟ قال هلم "، قالت: قلت: كيف أقول هلم يا رسو

** 

222. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, “Tidakkah 

kalian mau kuberitahukan tentang diriku dan Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?” Kami mengatakan, “Iya.” 

Dia (perawi) berkata, Aisyah berkata, “Ketika malam 

giliran hari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bermalam 

di rumahku, beliau pulang (dari salat Isya) lalu 

meletakkan pakaian bagian atasnya, dan melepaskan 

kedua sandalnya lalu meletakkan keduanya di samping 

kedua kakinya. Kemudian beliau menggelar ujung 

sarungnya di atas kasurnya, lalu beliau berbaring. 

Tidaklah beliau tetap dalam keadaan tersebut kecuali 

selama beliau mengira bahwa aku telah tertidur. Lalu 

beliau mengambil selendangnya dengan pelan-pelan 

dan juga memakai sandalnya dengan pelan-pelan, lalu 

membuka pintu dan keluar, lalu menutupnya kembali 

dengan pelan-pelan. Maka aku pun memakai pakaian 

lengkapku, menutup seluruh kepalaku, dan menutup 

mukaku dengan kain, kemudian aku membuntuti di 

belakang beliau, sehingga beliau sampai di pekuburan 

Baqi’, lantas beliau berdiri lama, lalu beliau 

mengangkat kedua tangannya tiga kali, kemudian 

beliau berbalik, maka aku pun berbalik. Beliau lalu 

berjalan cepat sehingga aku pun berjalan cepat. Beliau 

kemudian berlari kecil maka aku pun berlari kecil. Lalu 

beliau berlari agak cepat maka aku pun berlari agak 

cepat, sehingga aku pun mendahului beliau lalu aku 

masuk (ke dalam rumah), dan tidak ada yang bisa 

kulakukan kecuali aku langsung berbaring, kemudian 

Rasulullah masuk seraya mengatakan, “Ada apa 

denganmu, wahai 'Āisy? Nafasmu terengah-engah.” 

Dia (Aisyah) berkata; Aku menjawab, “Tidak apa-apa.” 

Beliau mengatakan, “Kamu mesti mengabarkan 

kepadaku (tentangnya) ataukah Al-Laṭīf (Yang Maha 

Lembut) lagi Al-Khabīr (Maha Mengetahui) yang akan 

mengabarkanku?” Aisyah mengatakan, “Kutebus 

engkau dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah.” 
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يار من املؤمنني واملسلمني، » قوِل: السالمُ ىلع أهل ادلِّ
ويرحُم اهلُل املستقدمني منا واملستأخرين، وإنَّا إن 

 «.شاء اهلل بكم لالِحقون

Lalu aku pun menceritakan kejadiannya. Maka beliau 

mengatakan, “Jadi engkau adalah bayangan hitam 

yang aku lihat di depanku tadi?” Aisyah menjawab, 

“Iya.” Maka beliau menekan dadaku dengan kepalan 

tangannya yang membuatku merasa sakit, lalu 

mengatakan, “Apakah kamu kira bahwa Allah dan 

Rasul-Nya akan mengkhianatimu?” Aisyah 

mengatakan, “Bagaimanapun manusia 

menyembunyikan sesuatu maka Allah pasti 

mengetahuinya? Ya tentu.” Nabi mengatakan, 

“Sesungguhnya Jibril datang kepadaku ketika kamu 

melihatku, lalu dia memanggilku dan merahasiakannya 

darimu. Lalu aku menjawab panggilannya dan aku 

merahasiakannya darimu. Tidak mungkin baginya 

untuk masuk sementara engkau telah menanggalkan 

pakaianmu. Dan aku kira engkau telah tertidur 

sehingga aku tidak mau membangunkanmu karena 

aku khawatir kamu takut (kaget)." Lalu Jibril 

mengatakan, “Sesungguhnya Rabbmu menyuruhmu 

datang ke penghuni kuburan Baqi’ agar memintakan 

ampunan untuk mereka.” Aisyah mengatakan, “Apa 

yang akan aku katakan untuk mereka, wahai 

Rasulullah?” Nabi menjawab, Katakanlah, "As-salāmu 

'alā ahlid-diyāri minal-mu`minīna wal-Muslimīn, wa 

yarḥamullāhu al-mustaqdimīna min kum wal-

musta`khirīn, wa innā in syā` Allāhu bikum lāḥiqūn" 

(Keselamatan untuk kalian wahai penghuni tempat 

tinggal (kuburan) ini, dari kalangan kaum Mukminin dan 

Muslimin dan semoga Allah merahmati orang-orang 

yang mendahului kami dan orang-orang yang akan 

menyusul kami dan kami insya Allah akan menyusul 

kalian)”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حتيك أم املؤمنني اعئشة قصة حدثت معها ومع رسول 
وسلم، بينما اكن رسول اهلل  صىل اهلل صىل اهلل عليه 

اهلل عليه وسلم عندها ويف يللتها، أىت إىل فراشه، 
فوضَع رداءه، وخلع نعلَيْه، فوضعهما عند رجليه، ثم 
اضطجع، فلما ظن أين قد نمت أخذ رداءه بلطف 
ورفق، حىت ال ينبهِّن، ولبس حذاءه برفق وفتح 
اِلاب فخرج، ثم أغلقه برفق، وإنما فعل ذلك صىل 
اهلل عليه وسلم يف خفية ئلال يوقظها وخيرج عنها 
فربما حلقها خوف يف انفرادها يف ظلمة الليل، 
فلبست اعئشة ثيابها واختمرت ثم انطلقت وراءه، 

** 

Ummul Mukminin Aisyah menceritakan sebuah kisah 

yang terjadi antara dirinya dan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tatkala Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bermalam dengannya pada malam 

gilirannya. Beliau mendatangi tempat tidurnya (setelah 

kembali dari salat Isya), lalu meletakkan selendangnya 

dan melepaskan kedua sandalnya, lalu beliau letakkan 

di samping kakinya, kemudian berbaring. Ketika beliau 

mengira bahwa aku telah tidur, beliau mengambil 

selendangnya dengan pelan dan perlahan-lahan agar 

tidak membangunkanku dan juga memakai sepatunya 

dengan perlahan, lalu beliau membuka pintu dan 

keluar, kemudian menutupnya kembali dengan pelan. 

Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
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حىت جاء اَِلِقيع وهو مقربة باملدينة فقام، فأطال 
القيام، ثم رفع يديه ثالث مرات يدعو، ثم استدار 

ة برسعة، ثم أَسع لريجع إىل مزنهل فاستدارت اعئش
يف امليش فأَسعت، ثم جرى فجرت، فسبقته 

ما لك؟ يا »فدخلت، فاضطجعت فدخل، فقال: 
معناه: قد وقع عليك احلشا وهو « اعئُش، َحْشيا رابِية

الربو واتلهيج اذلي يعرض للمرسع يف مشيه واملحتد 
أي: « رابية»يف الكمه من ارتفاع انلفس وتواتره وقوهل 

قالت: ليس يب َشء. فقال: إما أن مرتفعة اِلطن. ف
َتربيِّن أو خيربين اهلل اللطيُف اخلبري. فأخربته باذلي 
حدث، فقال: فأنِت الشخص اذلي رأيتُه أمايم؟ 
قالت: نعم، فدفعها بكفه يف صدرها فأوجعها، ثم 

يَف اهلُل عليك ورسوهُل؟»قال:  أي: « أظننِت أْن حَيِ
يللتك  أتظنني أن يظلمك اهلل ورسوهل بأن تكون

اليت قسمتها لك ثم أذهب إىل غريك من نسايئ؟ 
أي: أُكل « َمْهما يكتِم انلاُس يعلمه اهلل، نعم»قالت: 

ما يكتمه انلاس يعلمه اهلل؟ وكأنها ملا قالت هذا 
قت نفسها فقالت: نعم. ثم أخربها أن جربيل  صدَّ
أتاه، ولم يدخل عليه مزنهل؛ ألن اعئشة اكنت قد 

للنوم، فظن انليب صىل اهلل  وضعت ثيابها وجتهزت
عليه وسلم أنها قد نامت، وكره أن يوقظها حىت ال 
َتاف النفرادها يف ظالم الليل، فقال هل جربيل: إنَّ 
ربَّك يأمرَك أن تأيَت أهَل اَِلِقيع فتستغفر هلم. فذهب 
انليب صىل اهلل عليه وسلم ممتثال هلذا األمر فأىت أهل 

اع هلم. فقالت اعئشة: مقربة اِلقيع فاستغفر هلم ود
قوِل: السالُم ىلع »كيف أقول هلم يا رسول اهلل؟ قال: 

يار من املؤمنني واملسلمني، ويرحُم اهلُل  أهل ادلِّ
املستقدمني منا واملستأخرين، وإنَّا إن شاء اهلل بكم 

 .«لالِحقون

melakukan hal itu secara sembunyi-sembunyi agar 

tidak membuatnya terbangun dan keluar bahkan 

mungkin saja menyusul beliau karena takut sendirian 

dalam kegelapan malam. Lalu Aisyah memakai 

pakaiannya dan memakai kerudung, kemudian 

berjalan membuntuti di belakang beliau hingga beliau 

sampai di Baqi’ yaitu pekuburan di Madinah. Lantas 

beliau berdiri dan memperlama berdirinya, kemudian 

beliau mengangkat kedua tangannya tiga kali sambil 

berdoa. Kemudian beliau berbalik untuk pulang ke 

rumahnya. Lalu Aisyah pun berbalik dengan cepat. 

Kemudian beliau mempercepat jalannya maka Aisyah 

pun mempercepat jalannya. Kemudian beliau berlari 

maka Aisyah pun berlari, sehingga Aisyah mendahului 

beliau. Lalu ia (Aisyah) masuk (ke rumahnya) 

kemudian langsung berbaring. Kemudian beliau masuk 

dan berkata, “Ada apa denganmu, wahai 'Āisy? 

Nafasmu terengah-engah.” Maknanya, engkau ngos-

ngosan yaitu nafasmu terengah-engah, yang biasanya 

terjadi pada orang yang berjalan cepat dan orang yang 

berkata-kata dengan nada marah berupa meningginya 

nafas secara bersusul-susulan. Sabda beliau, "rābiyah" 

yakni perutnya terangkat. Lalu Aisyah menjawab, "Aku 

tidak apa-apa." Maka beliau berkata, “Kamu yang mesti 

mengabarkan kepadaku (tentangnya) ataukah Al-Laṭīf 

(Yang Maha Lembut) lagi Al-Khabīr (Maha 

Mengetahui) yang akan mengabarkanku?” Lalu dia 

mengabarkan kepada beliau apa yang telah terjadi. 

Maka beliau berkata, “Jadi engkau adalah orang yang 

aku lihat di depanku tadi?” Aisyah menjawab, "Iya." 

Lalu beliau menekan dada Aisyah dengan telapak 

tangannya sehingga membuatnya merasa sakit. Beliau 

lalu berkata, “Apakah engkau kira bahwa Allah dan 

Rasul-Nya akan mengkhianatimu?” yakni apakah 

engkau mengira bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

menzalimimu dengan menjadikan giliran malammu 

yang telah aku bagi untukmu kemudian aku pergi 

kepada istriku yang lainnya? Aisyah mengatakan, 

“Bagaimanapun manusia menyembunyikan (sesuatu), 

maka Allah pasti mengetahuinya? Iya.” Yakni apakah 

semua yang disembunyikan manusia diketahui oleh 

Allah? Seakan-akan saat mengucapkan hal ini, ia 

membenarkan dirinya sendiri sehingga langsung 

mengatakan, "Iya." Kemudian beliau mengabarinya 

bahwa Jibril datang dan tidak masuk ke dalam rumah 

karena Aisyah pada saat itu telah menanggalkan 

pakaiannya dan bersiap-siap untuk tidur. Lalu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengira bahwa dia 

(Aisyah) telah tidur dan beliau tidak suka membuatnya 

terbangun agar dia (Aisyah) tidak takut karena 
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َفاُت اإِللَِهيَهُة << َضَوابُِط ِصَفاِت اهللِ  اتلصنيف:   عقيدة << الصِّ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -اريض اهلل عنه-اعئشة  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ريثما : قدرما •

 .رويدا : قليال لطيفا •

 .أجافه : أغلقه •

 .ِدْريع : قمييص •

 .تَقنَّعُت : لبست •

 .إزار : ثوب حييط بانلصف األسفل من اِلدن •

 .اِلقيع : مقربة باملدينة •

 .هرول : أَسع •

 .أحرض : جرى •

 .واتلهيج اذلي يعرض للمرسع يف مشيهحشيا : وقع عليك احلشا وهو الربو  •

 .رابِية : مرتفعة اِلطن بسبب زيادة اتلنفس •

 .السواد : الشخص •

 .لََهَدين : رضبِّن جبميع كفه يف صدري •

 .حييف : يظلم •

 .تستوحيش : من الوحشة ويه اخلَوْف احلَاِصُل من اخلَلَْوةِ  •

 .اختمرت : لبست اخلمار وهو الغطاء لرأس املرأة •

 .مولك بالويح يتشلك بصور خمتلفةجربيل : ملك  •

 .اخلبري : من أسماء اهلل احلسىن وهو اذلي أدرك علمه الرسائر، واطلع ىلع مكنون الضمائر فهو اسم يرجع إىل العلم باألمور اخلفية •

مصاحلهم بلطفه وإحسانه من  اللطيف : من أسماء اهلل احلسىن وهل معنيان بمعىن اخلبري السابق واملعىن اثلاين اذلي يوصل إىل عباده وأويلائه •
 .طرق ال يشعرون بها

sendirian dalam kegelapan malam. Lantas Jibril 

berkata kepada beliau, “Sesungguhnya Rabb-mu 

menyuruhmu datang ke penghuni kuburan Baqi’ agar 

memintakan ampunan untuk mereka.” Maka Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun pergi melaksanakan 

perintah ini, lalu beliau mendatangi pekuburan Baqi’, 

kemudian beliau memintakan ampunan bagi mereka 

dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Aisyah 

mengatakan, “Apa yang akan aku katakan untuk 

mereka, wahai Rasulullah?” Nabi menjawab, 

Katakanlah, "As-salāmu 'alā ahlid-diyāri minal-

mu`minīna wal-Muslimīn, wa yarḥamullāhu al-

mustaqdimīna min kum wal-musta`khirīn, wa innā in 

syā` Allāhu bikum lāḥiqūn" (Keselamatan untuk 

penghuni tempat tinggal (kuburan) ini, dari kalangan 

kaum Mukminin dan Muslimin dan semoga Allah 

merahmati orang-orang yang mendahului kami dan 

orang-orang yang akan menyusul kami dan kami insya 

Allah akan menyusul kalian).” 
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 :فوائد احلديث
 .من الرفق واتللطف وحسن املعارشة ألهله -صىل اهلل عليه وسلم-بيان ملا اكن عليه انليب  .1

 .استحباب إطالة ادلاعء وتكريره ورفع ايلدين فيه وفيه أن داعء القائم أكمل من داعء اجلالس يف القبور .2

 .املذكور لزائر القبور استحباب قول ادلاعء .3

 .-سبحانه-إثبات علم اهلل  .4

 .اللطيف واخلبري من األسماء احلسىن .5

 املراجع:املصادر و

 دار: نرش للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
، احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: اهلل عبد أبو ادلين لزين الصحاح، خمتار. ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء

 السبيت، ايلحصيب موىس بن لعياض مسلم بفوائد املعلم إكمال. م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -املكتبة العرصية 
م. معجم اللغة العربية املعارصة، 1998  - ـه 1419مرص، الطبعة: األوىل،  واتلوزيع، والنرش للطباعة الوفاء دار: انلارش إسماعيل، حيىي ادلكتور: املحقق

 -كتاب اتلوحيد م. القول املفيد ىلع 2008 - ـه 1429لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 
-الرياض-دار اتلوحيد -عبد الرزاق العباد -ه. فقه األسماء احلسىن 1424الطبعة: اثلانية, حمرم  -دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية -العثيمني

بيدي  -.  تاج العروس من جواهر القاموس1429-الطبعة األوىل   .انلارش: دار اهلداية -املحقق: جمموعة من املحققني-حممهد مرتىض، الزَّ
   (10407) الرقم املوحد:
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ََب، قِيَل: َوَمْن 
َ
مَّيِت يَْدُخلُوَن اجَلَنَّة إاِلَّ َمْن أ

ُ
ُُكُّ أ

َطاَعِِن َدَخَل 
َ
ََب يا رسوَل اهللِ؟ قال: َمْن أ

ْ
اجَلنََّة، يَأ

ََب 
َ
 وَمْن َعَصايِن َفَقْد أ

 

"Seluruh umatku akan masuk surga, 
kecuali orang yang enggan." Beliau ditanya, 
siapakah yang enggan, wahai Rasulullah?" 
Beliau bersabda, "Orang yang mematuhiku 

ia akan masuk surga dan orang yang 
durhaka kepadaku maka ia telah enggan". 

 :احلديث .223
لك أميت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ىَب 
َ
ىَب يا رسول «. يدخلون اجلنة إال من أ

ْ
قيل: وَمْن يَأ

من أطاعِّن دخل اجلنة، ومن عصاين فقد »اهلل؟ قال: 
ىَب 

َ
 «.أ

** 

223. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Seluruh umatku akan masuk surga, kecuali orang 

yang enggan." Beliau ditanya, siapakah yang enggan, 

wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Orang yang 

mematuhiku ia akan masuk surga dan orang yang 

durhaka kepadaku maka ia telah enggan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ث أبو هريرة ريض اهلل عنه أن انليب صىل اهلل  حيدِّ
عليه وسلم برشه أمته فقال: )لك أميت يدخلون اجلنة( 
أي أمة اإلجابة  ثم استثىن عليه الصالة والسالم 
فقال: )إال من أيب( أي: من عىص منهم برتك الطاعة 

دلخوهلا؛ ألن من ترك ما هو سبب اليت يه سبب 
ليشء ال يوجد بغريه فقد أىب أي امتنع؛ فاستثناؤهم 
تغليظا عليهم، أو أراد أمة ادلعوة: ومن أىب من كفر 
بامتناعه عن قبوهلا. فقال الصحب الكرام: )ومن 
يأىب يا رسول اهلل(: فأجابهم عليه الصالة والسالم: 

ه )دخل )من أطاعِّن( أي انقاد وأذعن ملا جئت ب
اجلنة(. وأما )ومن عصاين( بعدم اتلصديق أو بفعل 
املنيه )فقد أىب(: أي فله سوء املنقلب بإبائه. وعليه: 
فمن أىب أن اكن اكفرا ال يدخل اجلنة أصال، وأما من 
اكن مسلما فإنه ال يدخلها حىت يطهر بانلار، وقد 
يدركه العفو فال يعذب أصال وإن ارتكب مجيع 

 .املعايص

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan bahwa 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi 

kabar gembira kepada umatnya, beliau bersabda, 

(Seluruh umatku akan masuk surga) yakni, umat yang 

menjawab dakwah. Selanjutnya beliau memberi 

pengecualian. Beliau bersabda, (kecuali orang yang 

enggan), yakni, orang yang durhaka di antara mereka 

dengan meninggalkan ketaatan yang merupakan 

sebab pengantar masuk surga. Sesungguhnya orang 

yang meninggalkan satu-satunya sebab perantara 

terwujudnya suatu perkara, berarti ia telah menolak 

perkara itu. Pengecualian mereka -dari segenap umat- 

di sini, merupakan peringatan keras kepada mereka 

atau maksudnya umat yang diseru. Orang yang 

enggan adalah orang yang kufur dengan menolak 

dakwah itu. Para sahabat yang mulia bertanya, 

(Siapakah yang enggan, wahai Rasulullah?) Beliau 

menjawab: (Orang yang mematuhiku) yakni tunduk dan 

patuh terhadap apa yang aku bawa, (maka ia masuk 

surga), adapun (dan orang yang durhaka kepadaku), 

dengan tidak membenarkan atau melakukan hal yang 

dilarang (maka ia telah enggan), yakni, baginya tempat 

kembali yang buruk karena penolakannya. Selanjutnya 

jika orang yang menolak tersebut, apabila dia orang 

kafir niscaya sama sekali tidak akan masuk surga. 

Adapun jika dia seorang muslim maka ia tidak akan 

masuk surga sampai dibersihkan (dosanya) dengan 

neraka. Namun mungkin saja dia mendapatkan 

ampunan sehingga ia tidak disiksa sama sekali, 

meskipun dia telah melakukan semua kemaksiatan. At-

Taisīr Bisyarḥi Al-Jāmi' Aṣ-Ṡagīr, karya Al-Munāwi, 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

526 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بالرسل < نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه اِلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أميت : أمة ادلعوة واآليب هو الاكفر بامتناعه عن قبول ادلعوة.أو: أمة اإلجابة واآليب هو العايص منهم •

ىَب : امتنع •
َ
 .أ

 :احلديثفوائد 
 .خلق اهلل العباد لريمحهم، ويدخلهم دار رمحته .1

 .الرسول صىل اهلل عليه وسلم مبلغ عن ربه .2

 .من عىص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقد رد رمحة اهلل .3

 .مشاقة اهلل ورسوهل توجب انلار .4

 .جناة املرء يف ادلنيا واآلخرة باتباع هدي الرسول صىل اهلل عليه وسلم .5

 .أعظم بشارة للطائعني من هذه األمة، وأن لكهم يدخلون اجلنة إال من عىص اهلل ورسوهل واتبع شهواته وهواه يف هذا احلديث: .6

 املراجع:املصادر و

، عالن البن الصاحلني، رياض لطرق الفاحلني ديلل. األوىل: الطبعة مرص، –فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، املكتبة اتلجارية الكربى 
ه. صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط نرش دار

تبة ه. اتليسري برشح اجلامع الصغري، للمناوي، مك1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .3اإلمام الشافيع، الرياض، ط

   (4947) الرقم املوحد:

cetakan 3, Maktabah Al-Imām Asy-Syāfi'i, Riyadh, jilid 

2, hlm 211. 
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يعالج من  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
  اتلْنيل شدة، واكن حيرك شفتيه

Dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah -
Ta'ālā- "Jangan engkau (Muhammad) 
gerakkan lidahmu (untuk membaca 
Alquran) karena hendak cepat-cepat 

(menguasai)nya." (QS. Al-Qiyāmah: 16). Ia 
berkata, "Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menanggung kepayahan dalam 
menerima Alquran dan beliau 
menggerakkan kedua bibirnya 

(membacanya secara cepat)." Ibnu Abbas 
berkata kepadaku (Sa'id bin Jubair), "Aku 

menggerakkan kedua bibir untukmu 
sebagaimana Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menggerakkan keduanya. 
Lantas Sa'id berkata, "Aku menggerakkan 

kedua bibir sebagaimana Ibnu Abbas 
menggerakkannya." Dia pun 

menggerakkan kedua bibirnya. Lantas 
Allah -'Azzā wa Jallā- menurunkan firman-

Nya, "Jangan engkau (Muhammad) 
gerakkan lidahmu (untuk membaca 
Alquran) karena hendak cepat-cepat 

(menguasai)nya. (16) Sesungguhnya Kami 
yang akan mengumpulkannya (di dadamu) 

dan membacakannya. (17) (QS. Al-
Qiyāmah: 16-17). Ibnu Abbas berkata, "Dia 
mengumpulkannya di dadamu lalu engkau 
membacanya." "Apabila Kami telah selesai 
membacakannya maka ikutilah bacaannya 

itu." (QS. Al-Qiyāmah: 18). Ibnu Abbas 
berkata, "Perhatikan dan simak. 

Selanjutnya Kami yang akan 
menjadikanmu membacanya." Ibnu Abbas 

berkata, "Maka apabila Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- didatangi Jibril 

-'alaihis-salām- maka beliau 
memperhatikan dan mendengarkan 

seksama. Apabila Jibril sudah pergi maka 
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
membacanya sebagaimana Jibril 

membacakan padanya." (HR. Bukhari). 

 :احلديث .224
يف قوهل تعاىل: }ال  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

-اكن انليبُّ »[، قال: 16حُتَرِّْك به لسانَك{ ]القيامة: 
ًة، واكن  -صىل اهلل عليه وسلم يُعاِلُج ِمن اتلزنيل ِشدَّ

ُكهما لك « حُيَرُِّك َشَفتَيْهِ  َحرِّ
ُ
فقال يل ابُن عباس: فأنا أ

ُكهما،  -صىل اهلل عليه وسلم-كما اكن رسوُل اهلل  حُيَرِّ

** 

224. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- mengenai 

firman Allah -Ta'ālā- "Jangan engkau (Muhammad) 

gerakkan lidahmu (untuk membaca Alquran) karena 

hendak cepat-cepat (menguasai)nya." (QS. Al-

Qiyāmah: 16). Ia berkata, "Dahulu Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menanggung kepayahan dalam 

menerima Alquran dan beliau menggerakkan kedua 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ُكهما كما اكن ابُن عباس  َحرِّ
ُ
فقال سعيد: أنا أ

ُكهما، فحرَّك َشفَ  : }ال -عزَّ وجلَّ -تَيِْه فأنزل اهلُل حُيَرِّ
حُتَرِّْك به لسانَك تِلَْعَجَل به إنَّ علينا مَجَْعه وقُرآنَه{ 

، }فإذا «مَجَْعه يف صدرك ثم تقرؤه»[، قال: 17]القيامة: 
فاستِمع هل »[ قال: 18قرأناه فاتَِّبْع ُقرآنه{ ]القيامة: 

نِْصْت، ثم إنَّ علينا أن تْقَرأه، قال: فاكن
َ
رسول اهلل  وأ
إذا أتاه جربيل عليه السالم  -صىل اهلل عليه وسلم-

صىل اهلل عليه -استمع، فإذا انطلَق جربيُل قرأه انليب 
ه -وسلم

َ
 «.كما أقَرأ

bibirnya (membacanya secara cepat)." Ibnu Abbas 

berkata kepadaku (Sa'id bin Jubair), "Aku 

menggerakkan kedua bibir untukmu sebagaimana 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menggerakkan 

keduanya. Lantas Sa'id berkata, "Aku menggerakkan 

kedua bibir sebagaimana Ibnu Abbas 

menggerakkannya." Dia pun menggerakkan kedua 

bibirnya. Lantas Allah -'Azzā wa Jallā- menurunkan 

firman-Nya, "Jangan engkau (Muhamad) gerakkan 

lidahmu (untuk membaca Alquran) karena hendak 

cepat-cepat (menguasai)nya. (16) Sesungguhnya 

Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan 

membacakannya. (17) (QS. Al-Qiyāmah: 16-17). Ibnu 

Abbas berkata, "Dia mengumpulkannya di dadamu lalu 

engkau membacanya." "Apabila Kami telah selesai 

membacakannya maka ikutilah bacaannya itu." (QS. 

Al-Qiyāmah: 18). Ibnu Abbas berkata, "Perhatikan dan 

simak. Selanjutnya Kami yang akan menjadikanmu 

membacanya." Ibnu Abbas berkata, "Maka apabila 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- didatangi Jibril 

-'alaihis-salām- maka beliau memperhatikan dan 

mendengarkan seksama. Apabila Jibril sudah pergi 

maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membacanya 

sebagaimana Jibril membacakan padanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنهما-خيرب ابن عباس 
شدة اكن يعاين عند نزول الويح  -اهلل عليه وسلم

ا عظيًما، فاكن حيرك شفتيه بما قد سمعه من  وهًمه
جربيل قبل إتمام جربيل الويح، خمافة أن يذهب عنه 
جربيل قبل أن حيفظه، وقد وصف ابن عباس 

صىل -تللميذه سعيد بن جبري كيفية حتريك انليب 
لشفتيه، مما يدل ىلع أن ابن عباس  -اهلل عليه وسلم

يف تلك  -يه وسلمصىل اهلل عل-قد شاهد رسول اهلل 
احلالة، ووصف سعيد ذلك أيًضا تلالميذه، فأنزل اهلُل 

: }ال حُتَرِّْك به لسانَك تِلَْعَجَل به إنَّ علينا -عزَّ وجلَّ -
مَجَْعه وقُرآنَه{، أي: ال حترك لسانك بالقرآن لتسارع 

-بأخذه، فإن علينا مجعه وضمه يف صدرك، ثم قال 
ُقرآنه{ أي: إذا فرغ جربيل : }فإذا قرأناه فاتَِّبْع -تعاىل

من قراءته فاستمع وأنصت. ثم إنَّ علينا أن تقرأه كما 
بعد  -صىل اهلل عليه وسلم-هو، قال: فاكن رسول اهلل 

** 

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- mengabarkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menanggung 

kepayahan dan duka yang besar saat turunnya wahyu. 

Beliau menggerakkan kedua bibirnya saat mendengar 

(wahyu) dari Jibril sebelum ia menyelesaikan 

penyampaian wahyu karena khawatir Jibril 

meninggalkannya sebelum beliau hafal. Ibnu Abbas 

menggambarkan kepada muridnya, Sa'id bin Jubair 

mengenai tata cara Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menggerakkan kedua bibirnya. Ini menunjukkan bahwa 

Ibnu Abbas menyaksikan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dalam kondisi seperti itu. Sa'id pun 

menggambarkan hal itu kepada murid-muridnya. 

Lantas Allah -'Azzā wa Jallā- menurunkan firman-Nya, 

"Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu 

(untuk membaca Alquran) karena hendak cepat-cepat 

(menguasai)nya. Sesungguhnya Kami yang akan 

mengumpulkannya (di dadamu) dan 

membacakannya." Yakni, janganlah engkau 

menggerakkan lidahmu untuk membaca Alquran agar 

bisa cepat-cepat menghafalnya. Sebab, Kamilah yang 

akan mengumpulkannya kepadamu dan 
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  اإِليَماُن بِالُقْرآنِ عقيدة << اإِليَماُن بِالُكتُِب <<  اتلصنيف:

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يُعاِلج : يتحمل ويعاين •

 .تَلْعجل به : تلأخذه ىلع عجلة •

 .قُرآنه : قراءته •

ألن االستماع: اإلصغاء، واإلنصات: السكوت، وال يلزم من السكوت اإلصغاء، فقد فاستمع هل، وأنِصْت : االستماع أخص من اإلنصات،  •
َع بينهما، كما قال اهلل  نِْصتُوا{ ]األعراف: -تعاىل-يستمع، وال ينصت، فلهذا مُجِ

َ
 [204: }فَاْستَِمُعوا هَلُ َوأ

 .: أي يف توضيِح معانيه، وبيان سبب نزوهل -تعاىل-يف قوهل  •

نَاهُ  •
ْ
 .-عليه السالم- : أي إذا تاله عليك جربيل فَإَِذا قََرأ

 .فَاتَِّبْع قُْرآنَُه : فاستمع هل، ثم اقرأه كما أقرأك •

 :فوائد احلديث
: }إِنَّا َسنُليِْق -تعاىل-يلقاه من معاجلة الشدة عند نزول الويح عليه، وذلك ثلقل الويح، كما قال اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-بيان ما اكن انليب  .1

 .[5 قَْواًل ثَِقياًل{ ]املزمل: َعلَيَْك 

اكن حيرك شفتيه، ئلال ينىس، وقيل: إنما اكن يفعل ذلك من حبه هل، وحالوته يف لسانه، فنيه عن ذلك حىت جيتمع،   -صىل اهلل عليه وسلم-أنه  .2
 .ألن بعضه مرتبط ِلعضه

اكن بعد نزول هذه اآلية يستمع، وينصت جلربيل، فإذا انتىه  أن ال ينىس القرآن، وأنه -صىل اهلل عليه وسلم-تكفل لرسوهل  -تعاىل-أن اهلل  .3
: -تعاىل-ىلع أصحابه كما أقرأه، من غري زيادة، وال نقص، كما قال  -صىل اهلل عليه وسلم-جربيل من قراءته، وذهب من عنده، قرأه انليب 

 .[6}َسنُْقِرئَُك فاََل تَنىَْس{ ]األىلع: 

 .وجوب اتباع القرآن واإلنصات إيله .4

ِكٍر -تعاىل-وفضله، كما قال اهلل  -تعاىل-أن فيه إشارة إىل أن أحًدا ال حيفظ القرآن إال بعون اهلل  .5 ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ نَا الُْقْرآَن لذِلِّ ْ : }َولََقْد يرَسَّ
 .[17({ ]القمر: 17)

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، -
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري، لعبد اهلل بن حممد الغنيمان، -بريوت.  -حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق -ه.  1405انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 
ؤلف: حممد بن يلع بن ، امل«ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم -م.  2008 - ـه 1429عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش  . كشف املشلك من حديث 1424 -1416دار آل بروم للنرش واتلوزيع, الطبعة األوىل,  -آدم اإلثيويب الَول

استمع، فإذا  -عليه السالم-ذلك إذا أتاه جربيل 
كما  -صىل اهلل عليه وسلم-انطلق جربيُل قرأه انليب 

 .أقرأه جربيل

memasukkannya ke dalam dadamu. Selanjutnya Allah 

-Ta'ālā- berfirman, "Apabila Kami telah selesai 

membacakannya maka ikutilah bacaannya itu." Yakni, 

apabila Jibril sudah selesai membacakannya maka 

perhatikan dan simak. Selanjutnya Kami yang akan 

membuatmu bisa membacanya sebagaimana Jibril 

membacakannya. Ibnu Abbas berkata, "Setelah itu 

apabila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

didatangi Jibril -'alaihis-salām-, beliau memperhatikan 

dan mendengarkan seksama. Jika Jibril sudah pergi, 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun membacanya 

sebagaimana yang dibacakan oleh Jibril kepadanya." 
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 عن اإلفصاح-. الرياض –ار الوطن الصحيحني، جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني اِلواب، انلارش: د
 .ه1417: النرش سنة الوطن، دار: انلارش أمحد، املنعم عبد فؤاد: املحقق الشيباين، اذلهيل هبرية بن حممد بن هبرية بن يلحىي الصحاح، معاين

   (10843) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اكن أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
  يضطجع لَع شقه األيمن

Abu Saleh menyuruh kami apabila salah 
seseorang dari kami ingin tidur, hendaknya 

ia berbaring ke sisi kanannya. 

 :احلديث .225
إذا أراد أحُدنا عن سهيل، قال: اكن أبو صالح يأمرنا، 

ه األيمن، ثم يقول:  امهلل »أن يناَم، أن يضطجَع ىلع ِشقِّ
ربَّ السماواِت وربَّ األرض وربَّ العرش العظيم، 
َل اتلوراة  ربَّنا وربِّ لكِّ َشء، فالَق احلَبِّ وانلَّوى، وُمزْنِ
واإلجنيل والُفرقان، أعوذ بك من رشِّ لك َشء أنت 

ألوُل فليس قبلك َشء، آخٌذ بناصيِته، امهلل أنت ا
وأنت اآلخُر فليس بعدك َشء، وأنت الظاهُر فليس 
فوقك َشء، وأنت اِلاطن فليس دونك َشء، اقِض 

يَن، وأغِننا من الفقر واكن يروي ذلك عن أيب « عنَّا ادلِّ
 .-صىل اهلل عليه وسلم-هريرة، عن انليب 

** 

225. Hadis: 

Dari Suhail, ia berkata, "Abu Saleh menyuruh kami 

apabila seseorang di antara kami ingin tidur, 

hendaknya ia berbaring di sisi kanannya, lalu 

mengucapkan, "Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, 

Tuhan yang menguasai 'arasy yang agung, Tuhan kami 

dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelah biji-

bijian dan menumbuhkan benih, Tuhan yang 

menurunkan kitab Taurat, Injil dan Alquran. Aku 

berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu 

yang Engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, 

Engkaulah Al-Awwal, maka tidak ada sesuatu pun yang 

mendahului-Mu. Ya Allah, Engkaulah Al-Ākhir, maka 

tidak ada sesuatu setelah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Aẓ-

Ẓāhir, maka tidak sesuatupun di atas-Mu. Ya Allah, 

Engkaulah Al-Bāṭin, maka tidak sesuatupun yang 

tersembunyi bagi-Mu. Ya Allah, lunaskanlah hutang-

hutang kami dan bebaskanlah kami dari kefakiran." 

Abu saleh meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah 

dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -.  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يأمر أصحابه، إذا أراد 
ينام أن يضع جنبه األيمن ىلع فراشه ثم أحدهم أن 

امهلل ربَّ السماواِت وربَّ األرض وربَّ »يقول: 
أي: امهلل يا رب « العرش العظيم، ربَّنا وربِّ لكِّ َشء

السماوات واألرض وخالقهما ومالكهما ومريبِّ 
أهلهما، ورب العرش العظيم وخالقه ومالكه، وخالق 

ب لك َشء انلاس أمجعني ومالكهم ومربيهم، ور
يعِّن: يا من شقهما فأخرج « فالَق احلَبِّ وانلَّوى»

منهما الزرع وانلخيل، واتلخصيص لفضلهما أو 
َل اتلوراة »لكرثة وجودهما يف ديار العرب  وُمزْنِ

ويا من أنزل اتلوراة ىلع موىس «  واإلجنيل والُفرقان
واإلجنيل ىلع عيىس والقرآن ىلع حممد صىل اهلل 

بك من رشِّ لك َشء أنت آخٌذ أعوذ »عليه وسلم 
أي: أعتصم وأتلجأ بك من رش لك َشء « بناصيِته

من املخلوقات؛ ألنها لكها يف سلطانك ويف قبضتك 

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan para sahabatnya, apabila salah 

seorang dari mereka ingin tidur, hendaknya ia 

meletakkan sisi kanannya di atas tempat tidur lalu 

mengucapkan, "Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan 

bumi, Tuhan Pemilik 'Arsy yang agung, Tuhan kita dan 

Tuhan segala sesuatu," yakni, ya Allah, Tuhan langit 

dan bumi, Pencipta keduanya, Pemilik keduanya, dan 

Pengurus penghuni keduanya, Tuhan Pemilik 'Arasy 

yang besar, Penciptanya, Penguasanya, Pencipta 

manusia seluruhnya, Raja mereka dan Pengurus 

mereka, dan Tuhan segala sesuatu. "Pencipta biji dan 

benih," yakni, wahai Żat yang membelah biji dan benih 

lalu mengeluarkan tanaman dan kurma dari keduanya. 

Pengkhususan ini karena keutamaan keduanya atau 

karena banyak terdapat di negeri-negeri Arab. "Żat 

Yang menurunkan Injil, Taurat, dan Al-Furqan 

(Alquran)." Wahai Żat yang menurunkan Taurat 

kepada Musa, Injil kepada Isa dan Alquran kepada 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. "Aku 

berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu. 

Engkau yang memegang ubun-ubunnya." yakni, aku 
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ْسَماُء  اتلصنيف:
َ
ْسَماِء احلُْسىَن عقيدة << األ

َ
ُح األ   احلُْسىَن << رَشْ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يضطجع : يضع جنبه باألرض •

 .شقه : جانبه •

 .انلخيل، يعِّن: يا من شقهما فأخرج منهما الزرع وانلخيلفالق احلب وانلوى : الفلق بمعىن الشق، وانلوى مجع انلواة ويه عجم تمرة  •

ق به بني احلق واِلاطل •  .الفرقان : القرآن وسيمِّ بذلك؛ ألنه يُفرَّ

امهلل أنت األوُل فليس قبلك َشء، وأنت »وترصفك 
اآلخُر فليس بعدك َشء، وأنت الظاهُر فليس فوقك 

وقد فرس « َشء، وأنت اِلاطن فليس دونك َشء
هلل عليه وسلم هذه االسماء األربعة انليب صىل ا

تفسرًيا واضًحا: فاألول: يدل ىلع أن لك ما سواه 
حادث اكئن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن 
يلحظ فضل ربه يف لك نعمة دينية أو دنيوية؛ إذ 
السبب واملسبب منه تعاىل. واآلخر: يدل ىلع أنه 

ه اِلايق ومن عداه سيفىن، وأنه الصمد اذلي تتوجه إيل
ها، ورغبتها، ورهبتها، ومجيع مطاِلها.  املخلوقات بتأهلُّ
والظاهر: يدل ىلع عظمة صفاته، واضمحالل لك 
َشء عند عظمته من ذوات وصفات، ويدل ىلع علوه 
ىلع مجيع خملوقاته علوًّا حقيقًيها. واِلاطن: يدل ىلع 
اطالعه ىلع الرسائر، والضمائر، واخلبايا، واخلفايا، 

ء، كما يدل ىلع كمال قربه وُدنُوِّه، وال ودقائق األشيا
يتناىف الظاهر واِلاطن؛ ألن اهلل ليس كمثله َشء يف 

اقِض »لك انلعوت، فهو العيل يف ُدنُوِّه القريب يف ُعلُوِّه. 
يَن، وأغِننا من الفقر ثم سأل اهلل عز وجل أن « عنَّا ادلِّ

 .يقيض عنه دينه وأن يغنيه من الفقر

berpegang dan berlindung kepada-Mu dari kejahatan 

semua makhluk, karena semuanya itu ada dalam 

kekuasaan-Mu, dalam genggaman dan pengaturan-

Mu. Ya Allah, Engkaulah Al-Awwal, maka tidak ada 

sesuatu pun yang mendahului-Mu. Ya Allah, 

Engkaulah Al-Ākhir, maka tidak ada sesuatu setelah-

Mu. Ya Allah, Engkaulah Aẓ-Ẓāhir, maka tidak ada 

sesuatupun di atas-Mu. Ya Allah, Engkaulah Al-Bāṭin, 

tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Mu. Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sudah 

menafsirkan keempat nama ini dengan penafsiran 

yang jelas: Al-Awwal (Yang Pertama): menunjukkan 

bahwa segala sesuatu selain Allah adalah baru dan 

diciptakan dari ketidakadaan. Hendaknya seorang 

hamba memperhatikan karunia Tuhannya dalam 

segala kenikmatan yang bersifat agama atau dunia, 

karena sebab dan musabab itu adalah Allah -Ta'ālā-. 

Al-Ākhir (Yang Terakhir): menunjukkan bahwa Dia 

abadi dan selain-Nya akan binasa. Sesungguhnya Dia 

tempat bergantung di mana semua makhluk 

menghadap kepada-Nya dengan penuhanannya, 

keinginannya, takutnya dan segala kebutuhannya. Aẓ-

Ẓāhir: menunjukkan kebesaran sifat-Nya dan 

lenyapnya segala sesuatu di sisi keagungan-Nya baik 

zat maupun sifat. Juga menunjukkan keluhuran-Nya di 

atas semua makhluk-Nya dengan ketinggian yang 

sebenarnya. Al-Bāṭin: menunjukkan bahwa Dia 

mengetahui segala rahasia, perasaan-perasaan hati, 

hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak terlihat 

dan segala sesuatu yang kecil. Sebagaimana nama 

tersebut menunjukkan kesempurnaan kedekatan-Nya. 

Aẓ-Ẓāhir dan Al-Bāṭin tidak kontradiktif karena Allah 

tidak ada yang menyerupai-Nya dalam segala sifat. Dia 

Mahatinggi dalam kedekatan-Nya, Mahadekat dalam 

ketinggian-Nya. "tunaikanlah hutang kami dan 

cukupkanlah kami dari kefakiran." Selanjutnya ia 

memohon kepada Allah -'Azza wa Jalla- agar melunasi 

hutangnya dan membuatnya terhindar dari kefakiran. 
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 .أعوذ : أعتصم •

 .انلاصية : مقدم الرأس •

 :فوائد احلديث
 .استحباب انلوم ىلع اجلانب األيمن وقول هذا ادلاعء .1

 .العرش خملوق عظيم .2

 .وق العالم فوقية حقيقيةف -سبحانه وتعاىل-اهلل  .3

 .األول واآلخر والظاهر واِلاطن من األسماء احلسىن .4

 .استحباب بدء ادلاعء باثلناء ىلع اهلل بأسمائه احلسىن وصفاته العليا .5

 .استحباب سؤال الغِّن من غري كراهية ذللك .6

 املراجع:املصادر و

 بن حممد بن هبرية بن يلحىي الصحاح، معاين عن اإلفصاح. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
بو عبد اهلل حممد بن أيب أ ادلين لزين الصحاح، خمتار. ه1417: النرش سنة الوطن، دار: انلارش أمحد، املنعم عبد فؤاد: املحقق الشيباين، اذلهيل هبرية

/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرصية 
 مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. بريوت –ة العلمي املكتبة: انلارش الفيويم، يلع بن حممد بن ألمحد الكبري، الرشح غريب يف املنري املصباح. م1999

 جامع برشح األحوذي حتفة. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، – بريوت الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل املصابيح،
معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار  .بريوت – العلمية الكتب دار: انلارش املباركفورى، الرحيم عبد بن الرمحن عبد ملحمد الرتمذي

م. تفسري أسماء اهلل احلسىن، لعبد الرمحن بن نارص  2008 - ـه 1429عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 
 .ه1421- 33السنة  - 112ورة، الطبعة: العدد السعدي، املحقق: عبيد بن يلع العبيد، انلارش: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املن
   (6335) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل السابقني عليهم السالمالعقيدة <  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جنارا : يعمل يف جنارة اخلشب •

 :فوائد احلديث
 .اقتداء بسلوك األنبياء عليهم السالمفضل العمل والصنااعت  .1

 .جواز الصنائع وأن انلجارة ال تسقط املروءة وأنها صنعة فاضلة .2

 .فضيلة لزكريا صىل اهلل عليه وسلم ، فإنه اكن صانعا يأكل من كسبه .3

 .سيع األنبياء عليهم الصالة والسالم إىل حتصيل ماكسبهم من عمل أيديهم .4

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، - اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةمصطىف
للشيخ رشح رياض الصاحلني؛  -ه. 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -دار إحياء الرتاث العريب. 

 .ه1426حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
   (3754) الرقم املوحد:

 .Zakariya 'Alaihissalam adalah tukang kayu  جنَّارا -عليه السالم-اكن زكريا 

 :احلديث .226
صىل -أن رسول اهلل  -اهلل عنهريض -عن أيب هريرة 

 -عليه السالم-اكن زكريا »قال:  -اهلل عليه وسلم
 «.جنَّارا

** 

226. Hadis: 

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Zakariya 'Alaihissalam adalah 

tukang kayu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث أن املهنة  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب 
يتكسب منها: يه  -عليه السالم-اليت اكن زكريا 

 .مهنة انلجارة

** 

Di dalam hadits ini Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menyebutkan bahwa profesi yang digeluti oleh 

Nabi Zakariya 'Alaihissalam untuk mendapatkan kasab 

(penghasilan)nya ialah tukang kayu. 
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 العقيدة < اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم اتلصنيف:
  املأثورةالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية 

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

رَْداء  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 :فوائد احلديث

 .خص املاء اِلارد باذلكر، لشدة ميل انلفس إيله زمن احلر، فهو من أحب املستذلات إيلها .1

 .-عليه السالم-فضل نيب اهلل داود  .2

 .احلض ىلع طلب حمبة اهلل والسيع نليلها .3

 .ال سعادة للقلب وال ذلة وال نعيم وال صالح إال بأن يكون اهلل أحب إيله مما سواه .4

 .ىلع نفسه وأهله ولك ما تهوى نفسه وتشتهيه -صىل اهلل عليه وسلم-وطاعة رسوهل  -تعاىل-جماهدة انلفس، وتقديم طاعة اهلل  .5

 .دلاعء دائما؛ فإن حب اهلل عز وجل هو الغايةينبيغ لإلنسان أن يلزم هذا ا .6

اكن من داعء داود: امهلل إين أسألك حبك، وحب 
من حيبك، والعمل اذلي يبلغِن حبك، امهلل 

أحب إيل من نفيس وأهَل ومن املاء  اجعل حبك
 ابلارد

 

Dari Abu Darda' -raḍiyallāhu 'anhu- ia 
berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Diantara doa Nabi 
Dawud adalah: "Ya Allah, aku memohon 

cinta kepadaMu, cinta orang yang 
mencintaiMu dan amalan yang 

mengantarkanku pada cintaMu. Ya Allah, 
jadikan cintaku kepadaMu lebih besar 

dibanding cintaku kepada diriku sendiri, 
keluargaku dan kepada air yang dingin". 

 :احلديث .227
قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ادلرداء 

داود: امهلل إين اكن من داعء »: -صىل اهلل عليه وسلم-
أسألك ُحبََّك، وُحبَّ من حيبك، والعمَل اذلي يبلغِّن 
َحبَّ إيلَّ من نفيس وأهيل 

َ
ُحبَهَك، امهلل اجعل ُحبَهَك أ

 «.ومن املاء اِلارد

** 

227. Hadis: 

Dari Abu Darda' -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu`, 

"Diantara doa Dawud adalah ya Allah, aku memohon 

cinta kepadaMu, cinta orang yang mencintaiMu dan 

amalan yang mengantarkanku pada cintaMu. Ya Allah, 

jadikan cintaku kepadaMu lebih besar dibanding 

cintaku kepada diriku sendiri, keluargaku dan kepada 

air yang dingin". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

حبه  -تبارك وتعاىل-ربه  -عليه السالم-يسأل داود 
وحب أويلائه وحب األعمال الصاحلة اليت تقربه من 

ويه سبب يف حمبة اهلل هل، وأن  -تبارك وتعاىل-ربه 
أكرث من حبه نلفسه  -تبارك وتعاىل-جيعل حبه هل 

 .واملاء اِلاردوأهله وماهل 

** 

Nabi Dawud -`Alaihissalam- memohon pada Rabb 

Tabaraka wa Ta`ala akan kecintaan kepadaNya, 

kecintaan kepada wali-waliNya, kecintaan kepada 

amal-amal shalih yang bisa mendekatkannya pada 

Rabb Tabaraka wa Ta`ala dan menjadi sebab cinta 

Allah pada dirinya, serta bahwa Allah menjadikan 

cintanya kepadaNya lebih besar dibanding cintanya 

pada dirinya sendiri, keluarganya, hartanya dan air 

yang dingin. 
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 املراجع:املصادر و

م. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 2009ه 1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 
ة مكتبة ه. سنن الرتمذي، نرش: رشك1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987ه 1407الرابعة عرش، 

: الطبعة -بريوت– اإلساليم املكتب: توزيع لألِلاين، الرتمذي، سنن ضعيف. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب 
 .م1991 - ـه1411 األوىل،

   (3164) الرقم املوحد:
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  اإِليَماُن بِالُكتُِب << َحِقيَقُة اإِليَماِن بِالُكتُِب عقيدة <<  اتلصنيف:

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبادة بن الصامت  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِة نُُزوِل الويح عليه وَُصُعوَبِة ُحُصوهِلِ  • َصابَُه الَْكْرُب لِِشدَّ

َ
 .ُكِرَب : أ

 .: تغري تََربَّدَ  •

ألنبياء من الويح : هو يف اللغة اإلشارة والرسالة والكتابة, ولك ما أليق إىل الغري يلعلمه ويح كيف اكن, ثم غلب استعمال الويح فيما يلَق إىل ا •
 .-تعاىل-عند اهلل 

 :فوائد احلديث
: }إنا سنليق عليك قواًل -تعاىل-موقعه, كما قال اهلل من الكرب واتلغري أثناء نزول الويح؛ لعظم  -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن حيصل للنيب  .1

 .ثقياًل{

 .-صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث بيان أحد الصفات اليت اكن يزنل بها الويح ىلع انليب  .2

 املراجع:املصادر و

 دار: نرش للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج-. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار -ه. 1392انية، اثل: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء

 أبو احلموي، ثم الفيويم يلع بن حممد بن أمحد, الكبري الرشح غريب يف املنري املصباح-. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِلنان، –الفكر، بريوت 
َّوِي، انلارش: «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم -بريوت  – العلمية املكتبة, العباس ، املؤلف: حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الَول

 .1424 -1416الطبعة األوىل, دار آل بروم للنرش واتلوزيع,  -دار املعراج ادلويلة للنرش 
   (10841) الرقم املوحد:

إذا أنزل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن نيب اهلل 
  عليه الوْح كرب ذللك وتربد وجهه

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
jika diturunkan kepadanya wahyu maka 

beliau gemetar dan rona wajahnya 
berubah. 

 :احلديث .228
اكن »، قال: -ريض اهلل عنه- عن عبادة بن الصامت

نِْزَل عليه الويُح  -صىل اهلل عليه وسلم-نيبُّ اهلِل 
ُ
إذا أ

 «.ُكرَِب ذللك وتََربََّد وجُهه

** 

228. Hadis: 

Dari ‘Ubādah bin aṣ-Ṣāmit -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, “Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- jika 

diturunkan kepadanya wahyu maka beliau gemetar dan 

rona wajahnya berubah”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا نزل عليه الويح  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
أصابه الكرب والشدة ذللك وتغري وجهه؛ ثلقل نزول 

صىل اهلل عليه -اكن الويح وصعوبة حصوهل، وقد 
يهتم بأمر الويح أشد االهتمام، ويهاب مما  -وسلم

-يطالَب به من حقوق العبودية والقيام بشكر اهلل 
 .تعاىل وخربه-ويعظم أمر اهلل  -تعاىل

** 

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- jika turun 

kepadanya wahyu beliau gemetar dan berubah rona 

wajahnya karena beratnya wahyu itu turun dan 

susahnya diterima. Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- sangat perhatian dengan perkara wahyu dan 

sangat takut dalam menjalankan kewajiban dirinya 

berupa hak-hak ‘ubudiyah (peribadatan), sikap 

kesyukuran kepada Allah -Ta’ālā-, serta sangat 

mengagungkan perintah Allah -Ta’ālā-, dan kabar 

berita dari-Nya. 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه ابن أيب شيبة راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-إبراهيم بن يزيد انلخيع الكويف  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اكنوا : أي أصحاب عبد اهلل بن مسعود وهم من سادات اتلابعني. •
 .يه ما يعلق ىلع املريض أو الصحيح، سواء من القرآن أو غريه لالستشفاء أو التقاء العني، أو ما يعلق ىلع احليوانات اتلمائم : •

مون •  .يكرهون : حُيرِّ

 :فوائد احلديث
 .حتريم تعليق اتلمائم مطلًقا ولو اكنت من القرآن .1

 .حرص السلف ىلع صيانة العقيدة عن اخلرافات .2

 .من إزالة املنكر وَتليص انلاس من الرشك فضل قطع اتلمائم؛ ألن ذلك .3

 املراجع:املصادر و

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، 2001 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
يف األحاديث واآلثار، البن أيب شيبة، حتقيق: كمال يوسف احلوت،  م. الكتاب املصنف2003- ـه 1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

 1409الرياض، الطبعة: األوىل،  -انلارش: مكتبة الرشد 
   (6364) الرقم املوحد:

اكنوا يكرهون اتلمائم لكها، من القرآن وغري 
  القرآن

Mereka membenci segala jenis tamīmah 
(jimat); dari Alquran dan selain dari 

Alquran. 

 :احلديث .229
عن إبراهيم قال: "اكنوا يكرهون اتلمائم لكها، من 

 القرآن وغري القرآن".

** 

229. Hadis: 

Dari Ibrahim, ia berkata, "Mereka membenci segala 

jenis tamīmah (jimat); dari Alquran dan selain dari 

Alquran". 

 لم جند حكماً لألِلاين عليه  :درجة احلديث
** 

 Derajat hadis: 

حييك إبراهيم انلخيع عن بعض سادات اتلابعني أنهم 
يعمِّمون املنع من تعليق اتلمائم ولو اكنت مكتوًبا 

ا لذلريعة.  فيها قرآٌن فقط سدًّ

** 

Ibrahim An-Nakha'i menuturkan dari para pembesar 

tabi'īn bahwa mereka menggeneralisir larangan 

menggantungkan jimat-jimat meskipun berupa tulisan 

Alquran demi pencegahan (dari kesyirikan). 
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ْعَماُل  اتلصنيف:
َ
  الَماَلئَِكةِ عقيدة << اإِليَماُن بِالَماَلئَِكِة << أ

 رواه اِلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ساطًعا : مرتفًعا •

 .بِّن غنم : يح من اخلزرج •

 .ُزقَاق : سكة •

 .املوكب : مجاعة من راكب يسريون برفق •

 .قَُريَْظة : قبيلة من يهود خيرب •

 :فوائد احلديث
 .إىل بِّن قريظة -صىل اهلل عليه وسلم-أن جربيل سىع يف موكٍب بنفسه مع رسول اهلل  .1

 .آثار املالئكة -صىل اهلل عليه سلم-يف هذا احلديث ما يدل ىلع رؤية أصحاب انليب  .2

 .املالئكة تعني املؤمنني يف جهادهم .3

بِن غنم،  كأين أنظر إىل الغبار ساطًعا يف زقاق
حني سار  -صلوات اهلل عليه-موكب جَبيل 

إىل بِن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 قريظة

 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 
"Seolah-olah aku melihat debu-debu 

beterbangan di lorong-lorong jalan Bani 
Ganam." Yaitu rombongan Jibril -

ṣalawātullāhi 'alaihi- ketika Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berjalan 

menuju Bani Quraiẓah." (HR. Bukhari). 

 :احلديث .230
كأينِّ أنظر إىل الُغبار »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

صلوات -ساِطًعا يف ُزَقاق بِّن َغنْم، َمْوكَب جربيَل 
اهلل عليه صىل -حني سار رسوُل اهلل  -اهلل عليه

 «.إىل بِّن قَُريَْظة -وسلم

** 

230. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Seolah-olah 

aku melihat debu-debu beterbangan di lorong-lorong 

jalan Bani Ganam." Yaitu rombongan Jibril -

ṣalawātullāhi 'alaihi- ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- berjalan menuju Bani Quraiẓah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه رأى الغبار  -ريض اهلل عنه-خيرب أنس بن مالك 
مرتفًعا يف سكة بِّن غنم، وهم يح من اخلزرج، من 

-السالمعليه -أثر جند املالئكة، ورئيسهم جربيل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-، حني ساروا مع رسول اهلل 

لقتال بِّن قَُريَْظة. ورؤية األثر ال يستلزم رؤية 
املالئكة، فقد يكون رآهم وقد ال يكون، وال 
شك أنه إنما علم كونه موكب جربيل من رسول اهلل 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-

** 

Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa dia melihat debu-debu beterbangan di jalan 

Bani Ganam -yaitu salah satu marga dari kabilah 

Khazraj- karena jejak pasukan malaikat dan pemimpin 

mereka, Jibril -'alaihis-salām- saat mereka berjalan 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

memerangi Bani Quraiẓah. Tentunya melihat jejak ini 

tidak mengharuskan melihat malaikat, mungkin saja 

Anas melihat mereka dan mungkin juga tidak 

melihatnya. Tidak ada keraguan jika Anas mengetahui 

jejak tersebut sebagai jejak rombongan Jibril dari 

keterangan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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ُك مال حنلته عبدا حالل، وإين خلقت عبادي 
حنفاء لكهم، وإنهم أتتهم الشياطني فاجتاتلهم 

 عن دينهم
 

Ketahuilah, sesungguhnya Rabb-ku telah 
memerintahkan kepadaku untuk 

mengajarkan apa saja yang kalian tidak 
tahu dari apa-apa yang telah Dia ajarkan 

kepadaku pada hari ini; "Setiap harta yang 
Aku berikan kepada hamba-Ku adalah 

halal. Dan sesungguhnya Aku telah 
ciptakan hamba-hamba-Ku semuanya 

dalam keadaan hanif (beragama tauhid), 
kemudian setan datang kepada mereka lalu 
mengeluarkan mereka dari agama mereka, 
mengharamkan apa saja yang Aku halalkan 
bagi mereka, dan memerintahkan mereka 

untuk melakukan menyekutukan-Ku 
padahal Aku tidak pernah menurunkan 

keterangan tentangnya 

 :احلديث .231
، أن -ريض اهلل عنه-عن عياض بن محار املجاشيع 

، قال ذات يوم يف -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َعلَِّمكم ما َجِهلتم، »خطبته: 

ُ
أاَل إن ريب أمرين أن أ

ا علَّمِّن يويم هذا، لكُّ ماٍل حَنَلتُه عبًدا حالل، وإين  ممَّ
اطني خلقُت عبادي ُحنَفاء لكهم، وإنهم أتتهم الشي

مت عليهم ما أحللُت  فاجتاتلهم عن دينهم، وَحرَّ
ل به سلطانا، وإن  نزِّ

ُ
هلم، وأمرتهم أن يرُشكوا يب ما لم أ

اهلل نظر إىل أهل األرض، فَمَقتهم عربهم وَعَجمهم، 
إالَّ بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتُك ألبتليَك 

تقرؤه  وأبتيل بك، وأنزلُت عليك كتابًا ال يغسله املاُء،
نائًما ويقظان، وإنَّ اهلَل أمرين أن أحِرق قَُريًشا، فقلت: 
رب إذا َيثْلُغوا رأيس فيدعوه ُخْْبة، قال: استخرجهم 
كما استخرجوك، واغزهم نُغزك، وأنفق فسننفق 
عليك، وابعث جيشا نبعث مخسة مثله، وقاتل بمن 
أطاعك َمن عصاك، قال: وأهل اجلنة ثالثة ذو 

ق ُمَوفَّق، ورجل رحيم رقيق سلطان ُمْقِسط مُ  تََصدِّ
القلب للك ذي قرىب ومسلم، وعفيف متعفِّف ذو 
عيال، قال: وأهل انلار مخسة: الضعيف اذلي ال َزبْر 
هل، اذلين هم فيكم تبعا ال يبتغون أهال وال ماال، 
واخلائن اذلي ال خيىف هل طمع، وإن دقَّ إال خانه، 

دعك عن ورجل ال يُصبح وال يميس إال وهو خيا

** 

231. Hadis: 

Dari 'Iyāḍ bin Ḥimār Al-Mujāsyi’ī -raḍiyallāhu ‘anhu-: 

"Ketahuilah, sesungguhnya Rabb-ku telah 

memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan apa saja 

yang kalian tidak tahu dari apa-apa yang telah Dia 

ajarkan kepadaku pada hari ini; 'Setiap harta yang Aku 

berikan kepada hamba-Ku adalah halal. Dan 

sesungguhnya Aku telah ciptakan hamba-hamba-Ku 

semuanya dalam keadaan hanif (beragama tauhid), 

kemudian setan datang kepada mereka lalu 

mengeluarkan mereka dari agama mereka, 

mengharamkan apa saja yang Aku halalkan bagi 

mereka, dan memerintahkan mereka untuk melakukan 

menyekutukan-Ku padahal Aku tidak pernah 

menurunkan keterangan tentangnya.' Sesungguhnya 

Allah melihat kepada penduduk bumi, maka Dia pun 

murka kepada mereka, kepada bangsa arab maupun 

bangsa ajamnya (selain arab), kecuali sebagian dari 

Ahli Kitab. Dia berfirman: "Sesungguhnya Aku 

mengutusmu untuk mengujimu dan menguji orang lain 

denganmu, dan Aku menurunkan kepadamu sebuah 

kitab yang tidak bisa dihapus dengan air, kamu bisa 

membacanya tatkala tidur dan terjaga.' Sesungguhnya 

Allah memerintahkanku untuk membakar kaum 

Quraisy, lalu aku berkata, “Wahai Rabb-ku, jika 

demikian mereka akan memecahkan kepalaku hingga 

seperti sepotong roti.” Allah menjawab, “Keluarkan 

mereka sebagaimana mereka mengeluarkan 

(mengusir)mu, perangilah mereka, (karena) Kami 

menjadikanmu untuk berperang, berinfaklah maka 

Kami akan berinfak untukmu, utuslah pasukan perang, 

akan Kami utus lima kali pasukan yang engkau utus, 

dan berperanglah bersama-sama dengan orang yang 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

نظري « وذكر»أهلك ومالك  اِلخل أو الكذب والشِّ
اش  .«الفحَّ

mentaatimu terhadap orang yang membangkang 

padamu (bermaksiat kepadamu). Dia berkata, 

"Penduduk surga ada tiga golongan, yaitu: penguasa 

yang adil, dermawan dan mendapatkan petunjuk dari 

Allah; eorang yang penyayang dan lembut hatinya 

kepada setiap kerabatnya dan setiap Muslim; dan 

seseorang yang menjaga diri dari kemaksiatan, tidak 

mengemis meskipun memiliki banyak tanggungan." 

Dia berkata, "Sedangkan penghuni neraka ada lima 

golongan: orang lemah yang tiada menggunakan 

akalnya, mereka hanya menjadi pengikut dan tiada 

berusaha mencari harta dan mengurus keluarga; 

pengkhianat yang tamak, biarpun perkara kecil 

dikhianatinya juga; orang yang di waktu pagi dan 

petang senantiasa menipumu keluarga dan hartamu; 

(dan dia menyebutkan) Orang bakhil (pelit) atau 

pembohong; dan orang yang suka berkata kotor." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ذاَت يوم يف  -صىل اهلل عليه وسلم-خطب رسوُل اهلل 
أن يعلمهم ما جهلوه، أصحابه فأخربهم أن اهلل أمره 

مما علمه ربه يف ذلك ايلوم، فاكن مما علمه ربه قوهل: 
أي: قال اهلل تعاىل لك « لكُّ ماٍل حَنَلتُه عبًدا حالل»

مال أعطيته عبًدا من عبادي فهو هل حالل، واملراد 
موا ىلع أنفسهم من بعض أنواع اِلهائم  إنكار ما حرَّ

ل ملكه العبد وأنها لم ترص حراما بتحريمهم، ولك ما
فهو هل حالل حىت يتعلق به حق أو يرد عليه ديلل 

وإين »خاص خيرجه من هذا العموم. ثم قال تعاىل: 
أي: خلقت العباد « خلقت عبادي حنفاء لكهم

مسلمني لكهم، وقيل: طاهرين من املعايص، وقيل: 
مستقيمني منيبني لقبول اهلداية، وقيل: املراد حني 

ر، وقال ألست بربكم قالوا أخذ عليهم العهد يف اذل
وإنهم أتتهم الشياطني فاجتاتلهم عن »بىل. قوهل تعاىل: 

مت عليهم ما أحللُت هلم، وأمرتهم أن  دينهم وَحرَّ
ل به سلطانا نزِّ

ُ
أي: جاءتهم « يرُشكوا يب ما لم أ

الشياطني فاستخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما اكنوا 
اهلل هلم، عليه إىل اِلاطل، وحرمت عليهم ما أحل 

وأمرتهم باإلرشاك باهلل بعبادة ما لم يأمر اهلل 
بعبادتهم, ولم ينصب ديلال ىلع استحقاقه للعبادة. 

** 

Suatu hari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkhutbah di hadapan para sahabatnya, lalu beliau 

mengabarkan kepada mereka bahwa Allah -Ta'ālā- 

memerintahkannya untuk mengajarkan mereka 

tentang apa yang tidak mereka ketahui dari apa yang 

telah diajarkan oleh Rabb-nya kepada beliau pada hari 

itu. Di antara perkara yang telah diajarkan Rabb-nya 

adalah firman-Nya (dalam hadis qudsi): “Setiap harta 

yang Aku anugerahkan kepada seorang hamba adalah 

halal”, yakni Allah -Ta'ālā- berfirman bahwa setiap 

harta Aku berikan kepada salah seorang hamba-Ku 

maka harta tersebut halal baginya. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengingkari tindakan mereka yang 

mengharamkan beberapa jenis binatang, dan bahwa 

tindakan mereka itu tidak menyebabkan binatang-

binatang tersebut menjadi haram karena pengharaman 

mereka. Jadi, setiap harta yang dimiliki oleh seorang 

hamba, maka halal untuknya sampai ada hak (lain) 

yang berkaitan dengannya atau ada dalil tertentu yang 

mengeluarkannya dari keumuman (kehalalan) 

tersebut. Kemudian Allah -Ta'ālā- berfirman, "Dan 

sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-

Ku semuanya dalam keadaan beragama hanif 

(tauhid)", yakni seluruhnya dalam keadaan Muslim 

(berserah diri). Dikatakan juga bahwa maknanya: 

dalam keadaan suci dari kemaksiatan. Ada juga yang 

mengatakan, maknanya: dalam keadaan lurus dan siap 

untuk menerima hidayah. Dikatakan juga: bahwa 

maknanya adalah ketika diambil perjanjian atas 
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وإن اهلل تعاىل نظر إىل »قوهل صىل اهلل عليه وسلم: 
أهل األرض فمقتهم عربهم وعجمهم إال بقايا من 

أي نظر اهلل تعاىل إىل أهل األرض قبل « أهل الكتاب
فوجدهم  -صىل اهلل عليه وسلم- بعثة رسول اهلل

متفقني ىلع الرشك والضالل، فأبغضهم إال بقايا من 
أهل الكتاب، وهم اِلاقون ىلع اتلمسك بدينهم احلق 
من غري تبديل، واألغلب من أهل الكتاب ىلع 

إنما بعثتك ألبتليك »اتلحريف، قوهل سبحانه وتعاىل: 
معناه: إين قد أرسلتك إىل انلاس « وأبتيل بك

متحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به أل
من تبليغ الرسالة، وغري ذلك من اجلهاد يف اهلل حق 
جهاده، والصرب يف اهلل تعاىل وغري ذلك، وأمتحن بك 
َمن أرسلتك إيلهم، فمنهم من يُظهر إيمانه وخيلص يف 
طااعته، ومنهم من يتخلف ويظهر العداوة والكفر، 

أن يمتحنه يلصري ذلك واقعا ومنهم من ينافق، واملراد 
بارزا فإن اهلل تعاىل إنما يعاقب العباد ىلع ما وقع 
منهم الىلع ما يعلمه قبل وقوعه، وإال فهو سبحانه 

وأنزلت عليك »اعلم جبميع األشياء قبل وقوعها. 
معناه: أنزلت عليك القرآن، « كتابا ال يغسله املاء

، بل وهو حمفوظ ىف الصدور، ال يتطرق إيله اذلهاب
تقرأه نائما »يبَق ىلع مر األزمان. قوهل تعاىل: 

معناه: يكون حمفوظا لك ىف حاليت انلوم « ويقظان
صىل اهلل -وايلقظة، وقيل: تقرأه يف يرس وسهولة. قوهل 

أي: « وإنَّ اهلَل أمرين أن أحِرق ُقَريًشا»: -عليه وسلم
هلك وأقتل كفار قريش 

ُ
فقلت: رب »أمرين اهلُل أن أ

أي: يشدخوا رأيس « لُغوا رأيس فيدعوه ُخْْبةإذا َيثْ 
قال: »ويشجوه كما يُشدخ اخلْب، أي: يُكرَس. 

-أي: قال اهلل نلبيه « استخرجهم كما استخرجوك
: استخرج كفار قريش -صىل اهلل تعاىل عليه وسلم

كإخراجهم إياك جزاء وفاقا، وإن اكن بني اإلخراجني 
، فإن إخراجهم إياه باِلاطل،  وإخراجه إياهم بون بنيِّ

أي: وجاهدهم، نعينك « واغزهم نُغزك»باحلق 
أي: أنفق ما « وأنفق فسننفق عليك»وننرصك عليهم 

يف جهدك يف سبيل اهلل فسنخلف عليك بدهل يف 
أي: « وابعث جيشا نبعث مخسة مثله»ادلنيا واألخرة، 

mereka (di alam ruh) saat Dia berfirman: “Bukankah 

Aku Rabb kalian.” Mereka menjawab, “Iya benar.” 

Firman Allah -Ta'ālā-, “Kemudian setan datang kepada 

mereka mengeluarkan mereka dari agama (tauhid) 

mereka, mengharamkan apa saja yang Aku halalkan 

bagi mereka, dan memerintahkan kepada mereka 

untuk menyekutukan-Ku, padahal Aku tidak pernah 

menurunkan keterangan tentangnya”, yakni setan 

datang kepada mereka lalu mempengaruhi mereka, 

menyesatkan mereka, dan menghilangkan dari mereka 

apa-apa yang dahulu ada pada diri mereka untuk 

menjerumuskan mereka kepada kebatilan, kemudian 

setan mengharamkan bagi mereka apa yang Allah 

halalkan untuk mereka dan memerintahkan mereka 

agar berbuat syirik kepada Allah dengan menyembah 

apa-apa yang tidak pernah Allah perintahkan untuk 

disembah, serta tidak ada satu dalil pun yang 

menunjukkan bahwa sesuatu itu berhak diibadahi. 

Sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

“Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, 

Dia pun murka kepada mereka, kepada bangsa 

arabnya maupun bangsa ajamnya (selain arab), 

kecuali sebagian dari Ahli Kitab.” Yakni Allah -Ta'ālā- 

melihat kepada penduduk bumi sebelum pengutusan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu Dia 

mendapati mereka kompak melakukan kesyirikan dan 

kesesatan, maka Allah menjadi murka kepada mereka 

kecuali sebagian dari Ahli Kitab, yaitu orang-orang 

yang masih berpegang teguh dengan agama mereka 

yang hak tanpa (adanya) perubahan, dan mayoritas 

Ahli Kitab berada di atas (agama yang) diselewengkan. 

Firman Allah -Ta'ālā-, “Sesungguhnya Aku 

mengutusmu untuk mengujimu dan menguji orang lain 

denganmu”, maknanya: Sesungguhnya Aku telah 

mengutusmu kepada manusia untuk mengujimu 

dengan apa yang tampak darimu dari pelaksanaan apa 

yang telah Aku perintahkan kepadamu berupa 

penyampaian risalah kenabian dan selain itu berupa 

jihad di jalan Allah dengan benar, bersabar di jalan 

Allah dan lain sebagainya. Dan Aku menguji denganmu 

orang-orang yang Aku utus engkau kepada mereka, 

maka di antara mereka ada orang yang tampak 

imannya dan ikhlas dalam ketaatannya, ada orang 

yang menyelisihi serta menampakkan permusuhan dan 

kekufuran, dan ada pula yang berbuat kemunafikan. 

Maksudnya adalah untuk mengujinya agar hal itu 

terjadi secara nyata. Karena sesungguhnya Allah -

Ta'ālā- menghukum/menyiksa para hamba atas apa 

yang mereka kerjakan, bukan atas apa yang Dia 

ketahui sebelum terjadinya, meskipun Allah -Ta'ālā- 
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إذا أرسلت جيشا لقتال الكفار، فسرنسل مخسة 
سلمني كما فعل ببدر، أمثاهل من املالئكة تعني امل

أي: قاتل بمن « وقاتل بمن أطاعك من عصاك»
قال: »أطاعك من املسلمني من عصاك من الاكفرين.  

ق ُمَوفَّق،  وأهل اجلنة ثالثة ذو سلطان ُمْقِسط ُمتََصدِّ
ورجل رحيم رقيق القلب للك ذي قرىب ومسلم، 

أي: أهل اجلنة ثالثة « وعفيف متعفِّف ذو عيال
حب حكم وقهر وغلبة، وهو مع أصناف: رجل صا

ذلك يعدل بني انلاس وال يظلمهم وحيسن إيلهم، قد 
ُهيِّئ هل أسباب اخلري، وفُتح هل أبواب الرب. ورجل رحيم 
ىلع الصغري والكبري رقيق القلب للك من هل قرابة 
خصوصا، وللك مسلم عموما. ورجل صاحب عيال 
عفيف جمتنب احلرام، متعفف عن سؤال انلاس، 

ىلع اهلل يف أمره وأمر عياهل، فال حيمله حب  متولك
العيال وال خوف رزقهم ىلع ترك اتلولك بسؤال اخللق، 
وحتصيل املال احلرام واالشتغال بهم عن العلم 

وأهل انلار مخسة: الضعيف »والعمل الواجب عليه. 
اذلي ال َزْبر هل، اذلين هم فيكم تبعا ال يبتغون أهال 

 خيىف هل طمع، وإن دقَّ إال وال ماال، واخلائن اذلي ال
خانه، ورجل ال يُصبح وال يميس إال وهو خيادعك 
نظري  عن أهلك ومالك وذكر اِلخل أو الكذب والشِّ

اش أي: أهل انلار مخسة أصناف: أوهلم: « الفحَّ
أي: الضعيف اذلي ال عقل « الضعيف اذلى الزبر هل»

 اذلين هم فيكم تبعا ال»هل يزجره ويمنعه مما ال ينبىغ 
أي: اخلدم اذلين ال يطلبون « يبتغون أهال وال ماال

زوجة، فأعرضوا عن احلالل وارتكبوا احلرام، وال 
يطلبون ماال حالال من طريق الكد والكسب 

واخلائن اذلي ال خيىف هل طمع وإن »الطيب، واثلاين: 
أي: ال خيىف عليه َشء مما يمكن أن « دق إال خانه

رك، إال وهو يسىع يف يطمع فيه حبيث ال يكاد أن يُد
اتلفحص عنه، واتلطلع عليه حىت جيده فيخونه، 
وهذا هو املبالغة يف الوصف باخليانة. واثلالث: هو 
املخادع. والرابع: هو الكذاب أو اِلخيل. واخلامس: 

 .هو الشنظري وهو الفحاش يسء اخللق

tentu Maha Mengetahui segala sesuatu sebelum 

terjadinya. “Dan aku menurunkan sebuah kitab yang 

tidak bisa terhapus oleh air.” Maknanya: Aku telah 

menurunkan kepadamu Alquran yang 

terjaga/tersimpan di dalam dada manusia, tidak akan 

hilang, bahkan akan tetap kekal sepanjang zaman. 

Firman Allah -Ta'ālā-, “Engkau membacanya tatkala 

tidur dan terjaga.” Maknanya: Alquran itu terjaga 

untukmu dalam dua keadaan; tidur dan terjaga. 

Dikatakan pula bahwa maknanya: engkau 

membacanya dalam keadaan gampang dan mudah. 

Sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, “Dan 

sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk 

membakar kaum Quraisy.” Yakni Allah 

memerintahkanku untuk menghancurkan dan 

membunuh orang-orang kafir Quraisy. “Lalu aku 

berkata, “Wahai Rabbku, jika demikian maka mereka 

akan memecahkan kepalaku lalu membiarkannya 

sepotong roti.” Yakni mereka akan memecahkan 

kepalaku sebagaimana mereka memecahkan roti. 

Allah berfirman, “Keluarkan mereka sebagaimana 

mereka mengeluarkanmu.” Yakni Allah berkata kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Usirlah orang-orang 

kafir Quraisy seperti mereka telah mengusirmu sebagai 

balasan yang setimpal, meskipun di antara kedua 

bentuk pengusiran tersebut terdapat perbedaan yang 

jelas, karena sesungguhnya mereka mengusir beliau 

dengan kebatilan dan beliau mengusir mereka dengan 

kebenaran. “Perangi mereka niscaya Kami 

menolongmu untuk berperang.” Yakni berjihadlah 

melawan mereka niscaya Kami membantu dan 

menolongmu mengalahkan mereka. “Berinfaklah maka 

Kami akan berinfak untukmu.” Yakni infakkan apa yang 

menjadi usahamu di jalan Allah maka Kami akan 

memberikan untukmu penggantinya di dunia dan 

akhirat. “Utuslah pasukan perang niscaya akan Kami 

utus lima kali pasukan seperti yang engkau utus.” Yakni 

jika engkau mengutus pasukan untuk memerangi 

orang-orang kafir, maka Kami akan mengutus lima kali 

pasukan semisalnya dari kalangan Malaikat yang akan 

membantu kaum Muslimin sebagaimana yang Dia 

lakukan di (perang) Badr. “Dan berperanglah bersama 

orang yang mentaatimu terhadap orang yang 

mendurhakaimu”, yakni perangilah orang-orang yang 

mendurhakaimu dari kalangan orang-orang kafir 

bersama orang-orang yang menaatimu dari kalangan 

kaum Muslimin. Dia berkata, “Penduduk surga ada tiga 

golongan, yaitu: para penguasa yang adil, dermawan, 

dan mendapatkan petunjuk dari Allah; seseorang yang 

penyayang dan lembut hatinya kepada setiap kerabat 
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dan setiap Muslim; dan seseorang menjaga diri dari 

kemaksiatan dan tidak mengemis meskipun memiliki 

banyak tanggungan.” Yakni penghuni surga ada tiga 

golongan, yaitu seseorang yang memiliki hukum dan 

kekuasaan, namun demikian ia bersikap adil di antara 

manusia, tidak menzalimi mereka dan ia berbuat baik 

kepada mereka. Sungguh orang ini telah disiapkan 

bagi dirinya sebab-sebab kebaikan dan dibukakan bagi 

dirinya pintu-pintu kebaikan; Orang yang penyayang 

terhadap anak kecil dan orang tua, lembut hatinya 

kepada setiap orang yang memiliki hubungan 

kekerabatan dengannya secara khusus dan kepada 

setiap Muslim secara umum; Serta seseorang yang 

memiliki keluarga (banyak tanggungan) lantas ia 

menjaga diri (dari kemaksiatan), menjauhi (perkara) 

yang haram, menjaga diri dari mengemis kepada 

manusia, dan bertawakal kepada Allah dalam 

urusannya dan urusan keluarganya. Rasa cintanya 

kepada keluarga dan rasa takutnya akan rezekinya 

tidak menyebabkan dirinya meninggalkan sikap 

tawakal lantas menggantinya dengan mengemis 

kepada makhluk, mencari harta dengan cara yang 

haram, dan membuatnya tersibukkan oleh mereka 

(keluarga) dari ilmu dan amal yang wajib dilakukannya. 

“Dan penghuni neraka ada lima golongan: Orang 

lemah yang tidak menggunakan akalnya, mereka 

hanya menjadi pengikut dan tidak berusaha mencari 

harta dan mengurus keluarga; pengkhianat yang 

tamak, meskipun perkara kecil dia tetap 

mengkhianatinya; orang yang diwaktu pagi dan petang 

senantiasa menipumu keluarga dan hartamu; Dan 

beliau menyebutkan juga orang yang bakhil (pelit) atau 

pembohong dan orang yang suka berkata kotor.” Yakni 

penghuni neraka itu ada lima golongan: Yang pertama: 

“Orang lemah yang tidak ada akalnya” yakni orang 

lemah yang tidak menggunakan akalnya untuk 

memperingatinya dan menahannya dari sesuatu yang 

tidak layak. “Mereka hanya menjadi pengikut di antara 

kalian; tidak berusaha mencari harta dan mengurus 

keluarga.” Yakni orang-orang yang tidak mencari istri, 

lalu mereka berpaling dari yang halal dan melakukan 

yang haram, mereka juga tidak mencari harta yang 

halal dengan berusaha dan mencari mata pencaharian 

yang baik. Yang kedua: “Pengkhianat yang tamak, 

meskipun perkara kecil dia tetap mengkhianantinya.” 

Yakni tidak ada sesuatupun yang tersembunyi baginya 

dari suatu hal yang orang bisa tamak dengannya, yang 

mana hal itu hampir-hampir tidak dapat ditemui, 

melainkan dia berusaha untuk mengintainya dan 

mencari-carinya hingga dia mendapatkannya lalu ia 
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 العقيدة < اإليمان باملالئكة < اجلن اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عياض بن محار املجاشيع  اتلخريج:

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حنلته : أعطيته •

 .حنفاء : مسلمني •

 .اجتاتلهم : استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما اكنوا عليه •

 .أو يف األسماء والصفات يف الربوبية، أو يف العبادة، -جل وعال  -يرشكوا : الرشك: هو اَتاذ رشيك مع اهلل •

 .سلطان : ُحجة •

ْهُل الِْكتَاِب : أهل الكتاب: هم ايلهود وانلصارى •
َ
 .أ

 .اليغسله املاء : حمفوظ ىف الصدور اليتطرق إيله اذلهاب •

 .مقتهم : أبغضهم بغًضا شديًدا •

 .أبتيل : أمتحن •

 .َيثْلغوا : يشدخوا ويشجوا •

 .نُغزك : نعينك •

 .مقسط : اعدل •

 .َزبْر : عقل •

 .تغون : يطلبونيب •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-ال جيوز حتريم ما أحله اهلل  .1

 .ينظر ملن يشاء من عباده من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل -تعاىل-اإليمان بأن اهلل  .2

 .إثبات صفة املقت وهو اِلغض هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل .3

 .العباد مفطورين ىلع اتلوحيدخلق اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

 دار: نرش للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
مد، حم الشيخ يوسف: حتقيق الرازي، احلنيف حممد اهلل عبد أبو ادلين لزين الصحاح، خمتار. ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء

 آل العزيز عبد بن صالح-اتلوحيد كتاب لرشح اتلمهيد. م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -نرش: املكتبة العرصية 
دار النرش: دار -زانالفو اهلل عبد بن فوزان بن صالح-اتلوحيد كتاب رشح يف امللخص. م2003 - ـه1424 األوىل،: الطبعة-اتلوحيد دار: انلارش- الشيخ،

الطبعة: -دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية-العثيمني-م.  القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد2001 -ه1422الطبعة األوىل  -العاصمة الرياض
 .ه1424اثلانية, حمرم 

   (10409) الرقم املوحد:

mengkhianatinya. Ini adalah bentuk pensifatan yang 

berlebihan tentang suatu pengkhianatan. Yang ketiga: 

penipu. Yang keempat: pembohong atau orang yang 

bakhil (pelit). Yang kelima: orang yang suka berkata 

keji/kotor lagi buruk akhlaknya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

547 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-كنا عند رسول اهلل 
تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: أال تُبايعون 

 -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 

Kami sedang duduk bersama Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Waktu itu 

jumlah kami sembilan atau delapan atau 
tujuh orang. Beliau bersabda, "Apakah 

kalian tidak mau membaiat Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -"?  

 :احلديث .232
قال:  -ريض اهلل عنه-عن عوف بن مالك األشجيع 

تسعة أو  -وسلمصىل اهلل عليه -كنا عند رسول اهلل 
صىل -أال تُبايعون رسول اهلل »ثمانية أو سبعة، فقال: 

وكنَّا َحِديث عهد بِبَيْعة، فقلنا: قد « ؟-اهلل عليه وسلم
« أال تُبايعون رسول اهلل»باَيْعنَاك يا رسول اهلل، ثم قال: 

فبََسْطَنا أيِْدينا، وقلنا: قد بَاَيْعناك َفَعاَلم نُبايُِعك؟ 
بدوا اهلل وال ترشكوا به شيئًا، ىلع أن تع»قال: 

ََس لكمة خفيفة « والصلوات اخلمس وتطيعوا اهلل
َ
وأ

فلقد رأيت بعض أوئلك « وال تسألوا انلاس شيًئا»
 انلَّفَر يسقط َسوُط أحدهم فما يسأل أحًدا يناوهُل إيَّاه.

** 

232. Hadis: 

Dari Abu Abdirrahman 'Auf bin Malik Al-Asyja'i -

raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Kami sedang duduk 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Waktu itu jumlah kami sembilan atau delapan atau 

tujuh orang. Beliau bersabda, "Apakah kalian tidak mau 

membaiat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" 

Padahal kami baru saja melakukan bai'at. Kami 

berkata, "Bukankah kami sudah membai'atmu, wahai 

Rasulullah?" Beliau bersabda, "Apakah kalian tidak 

bersedia membai'at Rasulullah?" Lantas kami 

mengulurkan tangan sambil berkata, "Kami telah 

membai'atmu, dalam hal apa lagi kami harus 

membai'atmu?" Beliau bersabda, "Kalian harus 

menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya 

dengan sesuatu apa pun, menunaikan salat lima waktu 

dan menaati Allah,"beliau membisikkan satu kalimat, 

"Janganlah kalian meminta sesuatu pun kepada 

manusia!" Setelah itu, aku saksikan bahwa salah 

seorang diantara kelompok ini ada yang cambuknya 

terjatuh dan ia tidak mau meminta kepada seseorang 

untuk mengambilkan cambuknya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال:  -ريض اهلل عنه-مالك األشجيع  عن عوف بن
)كنا جلوساً عند رسول اهلل، فقال: أال تبايعون رسول 
اهلل وكنا حديث عهد ببيعة( اكنت هذه اِليعة يللة 
العقبة قبل بيعة اهلجرة وبيعة اجلهاد والصرب عليه. 
فقلنا: )قد بايعناك يا رسول اهلل، ثم قال( أي بعد قوهل 

يعون رسول اهلل( زاد أبو داود األول. ثم قال: )أال تبا
يف روايته بعد قوهلم: قد بايعناك حىت قاهلا ثالثاً. قوهل: 
)فبسطنا أيدينا( أي نرشناها للمبايعة. وقلنا: )قد 
بايعناك يا رسول اهلل( يعِّن: أواًل )فعالم نبايعك( أي 
فعىل أيه شىيء نبايعك اآلن. قال: )أن تعبدوا( أي 

وحده( أي منفرداً وهو حال أبايعكم ىلع عبادة اهلل )
من اجلاللة )وال ترشكوا به شيئاً( أي من الرشك أو 

** 

Dari 'Auf bin Malik Al-Asyja'i -raḍiyallāhu 'anhu- 

berkata, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda, "Apakah 

kalian tidak mau membai'at Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-?" Padahal kami baru saja melakukan 

bai'at." Bai'at ini terjadi pada malam 'Aqabah sebelum 

bai'at hijrah dan bai'at jihad serta bersabar di 

dalamnya. Kami berkata, "Bukankah kami sudah 

membai'atmu, wahai Rasulullah?" Beliau 

bersabda,"Yakni, setelah sabdanya yang pertama. 

Beliau bersabda, "Apakah kalian tidak bersedia 

membai'at Rasulullah?" Abu Dawud menambahkan 

redaksi dalam riwayatnya setelah ucapan mereka, 

"Kami sudah membai'atmu," hingga mengucapkan 

perkataan itu tiga kali. Ucapannya, "Lantas kami 

mengulurkan tangan," Yakni, kami bentangkan tangan 

untuk bai'at. Kami berkata, "Kami telah membai'atmu, 
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  اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهيةالعقيدة <  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عوف بن مالك األشجيع  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يده توكيداً ، كما يفعل اِلائع واملشرتياَِليَعة : اِليعة: أصلها من اِليع؛ ألنهم إذا بايعوا وعقدوا عهداً حلفوا ملن بايعهم وجعلوا أيديهم يف  •

من املعبودات. و )الصلوات اخلمس( أي وتصلوا 
الصلوات كما رصح به أبو داود.  و )تطيعوا اهلل( أي 
يف لك ما أمركم به أو اجتناب ما نهاكم عنه.  و 

ا )أَس لكمة خفية( إنما أَس هذه اللكمة دون ما قبله
ألن ما قبلها وصية اعمة وهذه اجلملة خمتصة 
ببعضهم، واملراد باللكمة املعىن اللغوي ويه اجلملة 
املبنية بقوهل: )وال تسألوا انلاس شيئاً( قال القرطيب: 
هذا محل منه ىلع ماكرم األخالق والرتفع عن حتمل 
منن اخللق وتعظيم الصرب ىلع مضض احلاجات 

ة  انلفس.  قال عوف: واالستغناء عن انلاس وعزه
)فلقد رأيت بعض أوئلك انلفر يسقط سوط أحدهم 
فما يسأل أحًدا يناوهل إياه( واملراد منه: سؤال انلاس 
أمواهلم فحملوه ىلع عمومه، وفيه اتلزنهه عن مجيع ما 
يسىم سؤااًل وإن اكن حقرياً. وهذا بيان ملا اكن عليه 
السلف الصالح من إتباع القول العمل، وتطبيق 

، -صىل هلل عليه وسلم-علم اذلي أخذوه من انليب ال
: "ال تسألنه أحداً شيئاً  وروى اإلمام أمحد عن أيب ذره

 ."وإن سقط سوطك وال تقبض أمانة

wahai Rasulullah?" Yakni, pertama. "dalam hal apa lagi 

kami harus membai'atmu?" Yakni, sekarang kami 

harus berbai'at apa kepadamu? Beliau bersabda, 

"Kalian harus menyembah Allah," Yakni, aku 

membai'at kalian untuk ibadah kepada Allah "semata" 

Yakni, esa, dan ini salah satu bentuk keagungan. "dan 

tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun," 

Yakni, sesuatu yang syirik atau hal-hal yang disembah. 

"menunaikan salat lima waktu" Yakni, kalian harus 

melaksanakan salat lima waktu sebagaimana 

dijelaskan oleh Abu Dawud. "mendengar dan 

mentaati," Yakni, penguasa dan orang yang 

diperintahkan oleh Allah untuk dipatuhi selain dalam 

kemaksiatan kepada-Nya. "beliau membisikkan satu 

kalimat," Sesungguhnya beliau membisikkan kata ini 

yang berbeda dengan sebelumnya, karena kata-kata 

sebelumnya adalah pesan umum. Sedangkan kalimat 

yang dibisikkan ini khusus untuk mereka. Yang 

dimaksud dengan Al-Kalimah secara bahasa ialah 

kalimat yang terdiri dari "Janganlah kalian meminta 

sesuatu pun kepada manusia." Al-Qurthubi berkata, 

"Kalimat ini ditafsirkan sebagai bagian dari kemuliaan 

akhlak, memandang rendah untuk memikul berbagai 

pemberian makhluk, mengagungkan kesabaran 

terhadap penderitaan berbagai kebutuhan, tidak 

membutuhkan manusia, dan harga diri." 'Auf berkata, 

"Setelah itu, aku saksikan bahwa salah seorang 

diantara kelompok ini ada yang cambuknya terjatuh 

dan ia tidak mau meminta tolong kepada seseorang 

untuk mengambilkan cambuknya." Maksudnya, 

meminta harta dari manusia. Kemudian ditafsirkan 

secara umum. Di dalamnya terkandung pembersihan 

diri dari segala yang dinamakan meminta-minta, 

meskipun barang sepele. Ini merupakan penjelasan 

mengenai perilaku golongan salaf yang baik, yang 

mengaplikasikan ucapan dalam amal dan menerapkan 

ilmu yang mereka ambil dari Nabi. Imam Ahmad 

meriwayatkan dari Abu Dzar, "Janganlah sekali-kali 

engkau meminta sesuatu kepada siapapun, meskipun 

cambukmu jatuh darimu dan janganlah engkau 

memikul amanat." 
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 .َحِديث عهد ببيعة : أي: َعْهدنا باِليعة من قريب •

 َفَعاَلم : فعىل أي َشء؟ •

 .انلفر : من ثاََلثَة إىَِل عرَشة من الرَِّجال •

 .تعبدوا : العبادة: يه اسم جامع للك ما حيبه اهلل ويرضاه: من األقوال واألعمال اِلاطنة والظاهرة •

 ا : الرشك: هو اَتاذ العبد من دون اهلل ندا يسويه برب العاملني حيبه كحب اهلل وخيشاه كخشية اهلل ويلتجئ إيله ويدعوه وخيافه ويرجوهترشكو •
 .ويرغب إيله ويتولك عليه، أو يطيعه يف معصية اهلل، أو يتبعه ىلع غري مرضاة اهلل، وغري ذلك

 .ومة ، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليمالصالة : اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معل •

 :فوائد احلديث
 .استحباب جتديد العهد مع اهلل عز وجل ىلع صدق اإليمان به واإلخالص يف عبادته والزتام رشيعته .1

 .إذا داعهم ألمر، أو ندبهم حلاجة -صىل اهلل عليه وسلم-استجابة الصحابة ريض اهلل عنهم لرسول اهلل  .2

 .وعدم نكِثها وجوب الوفاء باِليعة .3

 .احلث ىلع ماكرم األخالق، ومنها الرتفع عن حتمل ِمنَّة اخللق بعزة انلفس واالستغناء عنه .4

 .اعتماد املسلم ىلع نفسه وتويله لك شؤونه، وعدم اتكاهل ىلع غريه .5

 .استحباب اتلزنه عن لك ما يسىم سؤااًل ولو يف أمٍر تافه .6

 املراجع:املصادر و

شايخ، انلارش: بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش .         نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من امل
: حممد فؤاد عبد  ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق 1407ه، الطبعة الرابعة عرشة  1397مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

 بها يوجد ال ، الكرتونية نسخة العريب، الكتاب دار: انلارش عالن، بن حممد: تأيلف الفاحلني، ديلل.  بريوت –اِلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 . نرش بيانات

   (4176) الرقم املوحد:
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صىل اهلل عليه -كنا قعودا حول رسول اهلل 
ريض اهلل -ومعنا أبو بكر وعمر  -وسلم

صىل اهلل عليه -يف نفر، فقام رسول اهلل  -عنهما
 من بني أظهرنا فأبطأ علينا -وسلم

 

Kami pernah duduk di sekeliling 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Bersama kami ada Abu Bakar dan Umar -
raḍiyallāhu 'anhumā- dan sekelompok 

sahabat yang lain. Lalu Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri dan 

beranjak pergi meninggalkan kami hingga 
terlambat kembali kepada kami. Kami 

khawatir kalau ada sesuatu yang menimpa 
beliau sehingga kami pun takut, lalu kami 

berdiri (mencari beliau). Aku adalah orang 
yang pertama kali merasakan rasa 

khawatir itu. Lalu aku keluar untuk 
mencari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- sampai aku mendatangi salah satu 
kebun milik kaum Anṣar dari Bani an-

Najjār. Aku mengelilingi kebun itu sembari 
bergumam; apakah ada pintunya? namun, 

aku tidak menemukannya. Ternyata ada 
rabī' (selokan) yang masuk ke lubang 

kebun dari sumur yang ada di luarnya -Ar-
Rabī' adalah sejenis selokan / parit kecil-. 

Aku pun menggalinya lalu masuk menemui 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
Beliau bersabda, "Abu Hurairah?" Aku 

menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau 
bertanya, " Ada apa denganmu?" Aku 
menjawab, "Engkau berada di tengah-
tengah kami, kemudian engkau pergi 
meninggalkan kami dan tak kunjung 

kembali. Kami khawatir engkau ditimpa 
sesuatu. Kami pun merasa takut dan aku 

adalah orang yang pertama kali 
merasakannya. Oleh karena itulah aku 

mendatangi kebun ini lalu menggali 
(lubang masuk) seperti yang dilakukan 

musang. Dan orang-orang pun menyusul di 
belakangku." Beliau bersabda, "Wahai Abu 

Hurairah." Beliau memberikan kedua 
sandalnya lalu bersabda, "Bawalah kedua 

sandalku ini! Siapa saja yang engkau temui 
dari balik kebun ini, yang mana ia bersaksi 

bahwa tidak ada tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah dengan yakin 
sepenuh hati, maka berilah ia kabar 

gembira berupa surga..." Ia menyebutkan 
hadis ini selengkapnya. 

 :احلديث .233
** 

233. Hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

قال: كنا قعودا حول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
ومعنا أبو بكر  -عليه وسلمصىل اهلل -رسول اهلل 

-يف نفر، فقام رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-وعمر 
من بني أظهرنا فأبطأ علينا،  -صىل اهلل عليه وسلم

ْن ُيْقتََطَع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول 
َ
وخشينَا أ

صىل اهلل عليه -من فزع، فخرجت أبتيغ رسول اهلل 
، حىت أتيت حائطا لألنصار ِلِّن انلجار -وسلم

فَُدرُْت به هل أجد هل بابا؟ فلم أجد! فإذا ربيع يدخل 
والربيع: اجلدول  -يف جوف حائط من برئ خارجه 

صىل -فاحتفرت، فدخلت ىلع رسول اهلل  -الصغري 
فقلت: نعم، يا « أبو هريرة؟»فقال:  -اهلل عليه وسلم

ْظُهِرنَا « ما شأنك؟»رسول اهلل، قال: 
َ
قلت: كنت بني أ

نا، فخشينا أْن ُتْقَتَطَع ُدوَننَا، فقمت فأبطأت علي
ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا احلائط، 
فاحتفرت كما حيتفر اثلعلب، وهؤالء انلاس ورايئ. 

اذهب »وأعطاين نعليه، فقال: « يا أبا هريرة»فقال: 
، فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد  بِنَْعيَلَّ َهاتنَْيِ

ُه أن ال هلإ إال اهلل ُمْستَيْ  ْ ِقًنا بها قلبه، فبرَشِّ
 باجلنة...وذكر احلديث بطوهل

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Kami 

pernah duduk di sekeliling Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-. Bersama kami ada Abu Bakar dan Umar -

raḍiyallāhu 'anhumā- dan sekelompok sahabat yang 

lain. Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri 

dan beranjak pergi meninggalkan kami hingga 

terlambat kembali pada kami. Kami khawatir kalau ada 

sesuatu yang menimpa beliau sehingga kami pun 

takut, lalu kami berdiri (mencari beliau). Aku adalah 

orang yang pertama kali merasakan rasa khawatir itu. 

Lalu aku keluar untuk mencari Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- sampai aku mendatangi salah satu 

kebun milik kaum Anṣar dari Bani an-Najjār. Aku 

mengelilingi kebun itu sembari bergumam; apakah ada 

pintunya? namun, aku tidak menemukannya. Ternyata 

ada rabī' (selokan) yang masuk ke lubang kebun dari 

sumur yang ada di luarnya -Ar-Rabī' adalah sejenis 

selokan / parit kecil-. Aku pun menggalinya lalu masuk 

menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Beliau bersabda, "Abu Hurairah?" Aku menjawab, "Ya, 

wahai Rasulullah." Beliau bertanya, " Ada apa 

denganmu?" Aku menjawab, "Engkau berada di 

tengah-tengah kami, kemudian engkau pergi 

meninggalkan kami dan tak kunjung kembali. Kami 

khawatir engkau ditimpa sesuatu. Kami pun merasa 

takut dan aku adalah orang yang pertama kali 

merasakannya. Oleh karena itulah aku mendatangi 

kebun ini lalu menggali (lubang masuk) seperti yang 

dilakukan musang. Dan orang-orang pun menyusul di 

belakangku." Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah." 

Beliau memberikan kedua sandalnya lalu bersabda, 

"Bawalah kedua sandalku ini! Siapa saja yang engkau 

temui dari balik kebun ini, yang mana ia bersaksi bahwa 

tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah 

dengan yakin sepenuh hati, maka berilah ia kabar 

gembira berupa surga..." Ia menyebutkan hadis ini 

selengkapnya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جالسا يف أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
صىل -ومعه أبو بكر وعمر، فقام انليب يف نفر منهم، 

ثم أبطأ عليهم، فخشوا أن يكون  -اهلل عليه وسلم
صىل -أحد من انلاس أخذه  دونهم وتأذى؛ ألن انليب 

مطلوب من جهة املنافقني، ومن  -اهلل عليه وسلم
ريض -جهة غريهم من أعداء ادلين، فقام الصحابة 

** 

Dahulu Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

duduk di tengah-tengah sekelompok para sahabat, 

dengan ditemani Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri meninggalkan 

mereka lalu tak kunjung kembali kepada mereka, 

sehingga mereka khawatir ada seseorang yang telah 

menculik beliau tanpa sepengetahuan mereka, karena 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang diincar untuk 

dibunuh oleh pihak kaum munafik dan musuh-musuh 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نفر : الرجال من اثلالثة إىل التسعة •

 .من بني أظهرنا : أي: من بيننا •

 .ُيْقتََطع : يؤخذ ويصيبه رضر •

 .فزعنا : خفنا وهببنا نبحث عنه •

 .أبتيغ : أطلب •

 .حائطا : بستانا •

 .ربيع : انلهر الصغري، وهو اجلدول •

ُخوُل  •  .فاحتفزت : روِي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي: تََضاَمْمُت وتََصاَغْرُت َحىتَّ أْمَكنَِِّن ادلُّ

 .مستيقنا : معتقدا اعتقادا جازما •

 .ال هلإ إال اهلل : ال معبود حبق إال اهلل •

-رة فزعني، فاكن أول من فزع أبو هري -اهلل عنهم
حىت أىت حائطا ِلِّن انلجار، فجعل  -ريض اهلل عنه

يطوف به لعله جيد بابا مفتوحا فلم جيد، ولكنه وجد 
فتحة صغرية يف اجلدار يدخل منها املاء، فضم جسمه 

، فقال -صىل اهلل عليه وسلم-حىت دخل فوجد انليب 
هل: "أبو هريرة؟"، قال: نعم. فأعطاه نعليه عليه الصالة 

ة وعالمة أنه صادق فيما سيخرب به، والسالم أمار
وقال هل: "اذهب بنعيل هاتني، فمن لقيت من وراء هذا 
احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل مستيقنا به قلبه، فبرشه 
باجلنة". ألن اذلي يقول هذه اللكمة مستيقنا بها قلبه 
البد أن يقوم بأوامر اهلل، وجيتنب نوايه اهلل؛ ألنه 

إال اهلل، وإذا اكن هذا معىن هذه يقول: ال معبود حبق 
اللكمة العظيمة فإنه البد أن يعبد اهلل عز وجل وحده 
ال رشيك هل؛ أما من قاهلا بلسانه ولم يوقن بها قلبه 

 .فإنها ال تنفعه

agama yang lain. Lantas para sahabat -raḍiyallāhu 

'anhum- berdiri dalam keadaan sangat khawatir dan 

orang yang pertama kali terperanjat adalah Abu 

Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- sampai ia mendatangi 

sebuah kebun milik Bani an-Najjār. Ia lalu mengelilingi 

kebun itu dengan harapan menemukan sebuah pintu 

yang terbuka, ternyata ia tidak menemukannya. Hanya 

saja ia menemukan sebuah lubang kecil di dinding di 

mana air masuk darinya. Ia pun merapatkan tubuhnya 

hingga berhasil masuk lalu mendapatkan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda 

kepadanya, "Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, 

"Ya." Lantas beliau memberikan kedua sandalnya 

kepada Abu Hurairah sebagai tanda dan ciri kebenaran 

kabar yang akan beliau sampaikan. Beliau bersabda 

kepadanya, "Bawalah kedua sandalku ini! Siapa saja 

yang engkau temui dari balik kebun ini, yang mana ia 

bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah 

kecuali Allah dengan yakin sepenuh hati, maka 

gembirakanlah ia dengan surga!" Sebab, orang yang 

mengucapkan kalimat tersebut dengan yakin sepenuh 

hati, pasti ia akan melaksanakan segala perintah Allah 

dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebab, orang itu 

mengucapkan, "Tidak ada yang berhak disembah 

kecuali Allah." Jika itu adalah makna dari kalimat yang 

agung ini, maka pastinya orang itu menyembah Allah -

'Azzā wa Jallā- Yang Esa yang tiada sekutu bagi-Nya. 

Sedangkan orang yang mengucapkannya dengan 

lisannya tanpa meyakininya dengan hatinya, maka 

kalimat itu tidak akan memberikan manfaat baginya." 
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 :فوائد احلديث
 .وحرصهم ىلع سالمته من لك مكروه -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-حب الصحابة شدة  .1

 .اإليمان الصحيح يدخل اجلنة إما ابتداء بمغفرة اهلل، وإما بعد دخول انلار .2

 .مرشوعية البشارة باخلرب السار .3

 املراجع:املصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
ن واِلغا ني، مصطىف اخلالصاحل رياض رشح املتقني نزهة.  ه1426: الطبعة الرياض، للنرش، الوطن دار: نرش عثيمني، البن الصاحلني، رياض رشح

م. كنوز رياض الصاحلني، رئيس الفريق العليم محد 1987 - ـه1407ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
جلوزي. صحيح مسلم، م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن ا2009 - ـه1430نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل،  -العمار

 .بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (6464) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

كيف أنعم وقد اتلقم صاحب القرن القرن 
ينتظر أن يؤمر أن وحىن جبهته وأصىغ سمعه 

 ينفخ فينفخ
 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri, ia berkata, 
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Bagaimana mungkin aku 
bersenang-senang, sementara malaikat 

peniup sangkakala telah meletakkan 
sangkakala di mulutnya, menundukkan 

dahinya, dan menyiapkan pendengarannya 
menanti perintah untuk meniup agar ia 

segera meniup." Kaum Muslimin bertanya, 
"Apa yang harus kami ucapkan, wahai 

Rasulullah?" Beliau bersabda, 
"Ucapkanlah, "Ḥasbunallāhu wa ni'mal-

wakīl. Tawakkalnā 'alallāhi rabbinā" 
(Cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baik 
penolong. Kami bertawakal kepada Allah, 

Rabb kami). Mungkin saja Sufyan 
mengatakan, "Alallāhi tawakkalnā" 

(Kepada Allah kami bertawakal). (HR. 
Tirmidzi). 

 :احلديث .234
، قال: قال -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

ْنَعُم وقِد »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
كيف أ

ْصىَغ 
َ
اتْلََقَم صاحُب الَقْرِن الَقْرَن وَحىَن َجبهتَه وأ

قال املسلمون: « سمَعه ينتظُر أْن يُؤَمَر أْن َينُْفَخ فينفخُ 
قولوا: حسبُنا اهلُل »فكيف نقوُل يا رسوَل اهلل؟ قال: 

نا ىلع اهلِل ربِّنا ربما قال سفيان: و« ونِْعَم الَوكيُل توَّكَّ
نا.  ىلع اهلل توَّكَّ

** 

234. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Bagaimana mungkin aku bersenang-

senang, sementara malaikat peniup sangkakala telah 

meletakkan sangkakala di mulutnya, menundukkan 

dahinya, dan menyiapkan pendengarannya menanti 

perintah untuk meniup agar ia segera meniup." Kaum 

muslimin bertanya, "Apa yang harus kami ucapkan, 

wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ucapkanlah, 

"Ḥasbunallāhu wa ni'mal-wakīl. Tawakkalnā 'alallāhi 

rabbinā" (Cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baik 

penolong. Kami bertawakal kepada Allah, Rabb kami). 

Mungkin saja Sufyan mengatakan, "Alallāhi 

tawakkalnā" (Kepada Allah kami bertawakal)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث:  -صىل اهلل عليه وسلم-يقول انليب 
كيف أفرح وأسعد يف ادلنيا وأتلذ بها، وقد قُرب أمر 

قد  -وهو إَسافيل-الساعة، وامللَك املولكَّ بالصور 
وضع فاه عليه، وأمال رأسه وأنصت متهيئًا ألن يؤمر 

فينفخ فيه، حىت يصعق من يف بانلفخ يف الصور 
-السموات واألرض وتقوم الساعة؟ فكأن هذا األمر 

قد ثقل وعظم ىلع أصحاب  -وهو قرب قيام الساعة
، فقالوا: فماذا نقوُل -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda dalam 

hadis tersebut, "Bagaimana mungkin aku senang dan 

bahagia di dunia, serta menikmatinya, sedangkan 

urusan kiamat sudah dekat, dan malaikat yang 

bertugas meniup sangkakala -yaitu Israfil- telah 

meletakkan sangkakala di mulutnya, menundukkan 

kepalanya, dan bersiap siaga menanti perintah untuk 

meniup sangkakala agar ia segera meniupnya hingga 

semua yang ada di langit dan di bumi pingsan, dan 

terjadilah kiamat?" Tampaknya hal ini -yaitu dekatnya 

kejadian kiamat- memberatkan dan membebani 
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  عقيدة << اإِليَماُن بِالَماَلئَِكِة << ِصَفاُت الَماَلئَِكةِ  اتلصنيف:

 رواه الرتمذي وأمحد. احلديث:راوي 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أنعم : أفرح وأسعد •

 .اتلقم : وضع فمه عليه •

 .القرن : الصور •

 .حىن : أمال •

 .اجلبهة : ما بني احلاجبني ومقدم الرأس موضع السجود من الوجه •

 .واستمعأصىغ : أنصت  •

 .حسبنا : اكفينا •

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من اقرتاب الساعة, واحلث ىلع االستعداد هلا .1

 .اإليمان بانلفخ يف الصور .2

 .إَسافيل هو امللَك املولكَّ بانلفخ يف الصور .3

 .يف لك األمور -تعاىل-اتلولك ىلع اهلل  .4

 .استحباب قول ادلاعء املذكور .5

 .ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-شفقة انليب  .6

 املراجع:املصادر و

سنن -م. 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط -
 البن الصاحلني، رياض لطرق الفاحلني ديلل. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب 

 الكتب، اعلم: انلارش عمل، فريق بمساعدة عمر احلميد عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم-. العريب الكتاب دار نرش عالن،
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها، تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين، انلارش: مكتبة املعارف -م.  2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة

رشح العقيدة الواسطية, حممد بن صالح بن حممد العثيمني, خرج أحاديثه واعتىن به: -للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، ملكتبة املعارف. 
تطريز رياض الصاحلني, فيصل بن عبد -ه.  1421د بن فواز الصميل, دار ابن اجلوزي للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: السادسة، سع

 1423عة: األوىل، العزيز بن فيصل ابن محد املبارك انلجدي, املحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد, دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض, الطب
م, 1979 - ـه1399بريوت،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر, جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن األثري , انلارش: املكتبة العلمية -م  2002 - ـه

مصطىف اِلغا، ميح ادلين مستو، يلع  حممود حممد الطنايح. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, مصطىف سعيد اخلن، -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 
 .14: الطبعة رقم, 1987 – 1407الرشبيج، حممد أمني لطيف, مؤسسة الرسالة, سنة النرش: 

   (10545) الرقم املوحد:

: -صىل اهلل عليه وسلم-يا رسوَل اهلل؟ فقال هلم 
« نا ىلع اهلِل ربِّناقولوا: حسبُنا اهلُل ونِْعَم الَوكيُل توَّكَّ »

أي: قولوا: اهلل اكفينا، وهو كفيلنا ونعم الكفيل هو، 
 .-سبحانه-وقد توَّكنا عليه 

perasaan para sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lalu mereka bertanya, "Apa yang harus kami 

ucapkan wahai Rasulullah?" Lantas Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda kepada mereka, 

"Katakanlah: Ḥasbunallāhu wa ni'mal-wakīl. 

Tawakkalnā 'allallāhi rabbinā" Yakni, ucapkanlah, 

"Allah yang mencukupkan kita, dan Dia penanggung 

kami dan Dia sebaik-baik penanggung, serta kami 

bertawakal kepada-Nya -subḥānahu-. 
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قد اقرتب،  ال هلإ إال اهلل، ويل للعرب من رش
فتح ايلوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، 
وحلق بأصبعيه اإلبهام واليت تليها، فقلت: يا 
رسول اهلل، أنهلك وفينا الصاحلون؟ قال: نعم، 

 إذا كَث اخلبث

 

"Tiada Ilah yang berhak disembah selain 
Allah, celakalah orang-orang Arab dari 

keburukan yang telah dekat. Hari ini telah 
dibuka sebesar ini dari tembok penghalang 

Ya'juj dan Ma'juj." Beliau ucapkan ini 
sambil melingkarkan dua jari, yakni ibu 

jari dan yang dekat dengannya (telunjuk). 
Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 

kami akan binasa sementara di tengah 
kami ada orang-orang saleh?" Beliau 

menjawab, "Ya, apabila banyak 
keburukan". 

 :احلديث .235
-أنَّ انليب  -ريض اهلل عنها-عن زينب بنت جحش 

ال هلإ »دخل عليها فَزاًِع، يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم
إال اهلل، َويٌْل لِلَْعَرِب ِمْن رَشٍّ قد اقرَْتَب، فُِتَح ايلوم من 

ُجوَج وَمأُجوَج مثل هذه
ْ
صبُعيه «رَْدِم يَأ

ُ
، وحلَّق بأ

اإلبهاِم واليت تَِليها، فقلت: يا رسول اهلل، أَنْهِلُك وفينا 
احِلُون؟ قال:   «.نعم، ِإَذا َكرُثَ اخلَبَُث »الصَّ

** 

235. Hadis: 

Dari Zainab binti Jaḥsy -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk menemuinya 

dalam kondisi sangat khawatir, beliau mengucapkan, 

""Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah, 

celakalah orang-orang Arab dari keburukan yang telah 

dekat. Hari ini telah dibuka sebesar ini dari tembok 

penghalang Ya'juj dan Ma'juj." Beliau ucapkan ini 

sambil melingkarkan dua jari, yakni ibu jari dan yang 

dekat dengannya (telunjuk). Aku berkata, "Wahai 

Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di 

tengah kami ada orang-orang saleh?" Beliau 

menjawab, "Ya, apabila banyak keburukan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنها-عن أم املؤمنني زينب بنت جحش
دخل عليها  حممرا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

وجهه يقول: "ال هلإ إال اهلل" تثبيتا للتوحيد وتطمينا 
ر العرب  فقال: "ويل للعرب من رش للقلوب.  ثم حذَّ

قد اقرتب"، ثم بني أن هذا الرش هو أنه قد فتحت 
فتحة صغرية من سد يأجوج ومأجوج، بقدر احللقة 
بني األصبعني السبابة واإلبهام.  قالت زينب: "يا 
رسول اهلل، أنهلك وفينا الصاحلون؟"، فأخرب أن 
الصالح ال يهلك، وإنما هو سالم ناج؛ لكن إذا كرث 

لك الصاحلون، فإذا كرثت األعمال اخلبيثة اخلبث ه
السيئة يف املجتمع ولو اكنوا مسلمني ولم تنكر، فإنهم 

 .قد عرضوا أنفسهم للهالك

** 

Dari Ummul-Mukminin Zainab binti Jaḥsy -raḍiyallāhu 

'anhā- bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk 

menemuinya dengan rona wajah yang memerah, 

beliau mengucapkan, "Lā ilāha illallāh", untuk 

menegaskan tauhid dan menenangkan hati. Kemudian 

beliau memperingatkan orang-orang Arab dengan 

mengucapkan, "Celakalah orang-orang Arab dari 

keburukan yang telah dekat." Selanjutnya beliau 

menjelaskan keburukan ini, yakni telah terbuka celah 

kecil dari tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj sebesar 

lingkaran antara ibu jari dan jari telunjuk. Zainab 

bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa 

sementara di tengah kami ada orang-orang saleh?" 

Beliau mengabarkan bahwa orang saleh itu tidak 

binasa, ia selamat dan lolos (dari azab), akan tetapi 

apabila keburukan telah banyak dan merajalela, maka 

orang-orang saleh pun binasa. Yakni apabila amal-

amal buruk merajalela di masyarakat -meskipun 

mereka kaum muslimin-, sedangkan hal itu tidak 
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف انلاكح ومعارشته أهله

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-زينب بنت جحش  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فَزاًِع : الَفَزع: هو اذُلعر واخلوف •

 .ال إهَِل إِالَّ اهلل : ال معبود حبق إال اهلل •

ة •  .َويٌْل : الويل: احلُزن واهلالك واملَشقَّ

 .لِلَْعَرِب : هم خالف العجم، واألعراب ساكن اِلوادي خالف احلارضة •

 .القرنني بِِقَطع احلديدالَرْدم : هو السد اذلي بناه ذو  •

ُجوَج وَمأُجوَج : أقوام يظهرون آخر الزمان ويفسدون يف األرض، ويكون ظهورهم من عالمات قُرب يوم القيامة •
ْ
 .يَأ

صبُعيه اإلبهاِم واليت تَِليها : أي: جعل السبابة يف أصل اإلبهام وضمها •
ُ
 .وحلَّق بأ

 .اخلَبَُث : الزىن خاصة، أو: الفسوق والفجور •

 :د احلديثفوائ
 .الفزع ال يشغل قلب املؤمن عن ذكر اهلل عند اخلوف؛ ألنه بذكر اهلل تطمنئ القلوب .1

 .خروج يأجوج ومأجوج رش .2

 .احلث ىلع إنكار املعايص ومنع وقوعها .3

 .حيصل اهلالك العام بسبب كرثة املعايص وانتشارها وإن كرث الصاحلون .4

 .يُبعثون ىلع نياتهماملصائب تعم انلاس مجيعا صاحلني وفاسدين، ولكنهم  .5

 .بيان شؤم املعايص .6

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4حممد بن عالن، ط

ه. رشح 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428كثري، دمشق، بريوت، 
ه.  1435، دار اِليان، القاهرة، 1ه. شهادة أن ال هلإ إال اهلل، لصالح السندي، ط1426 رياض الصاحلني،  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض،

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد اِلايق(، 1صحيح اِلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
، 14ر إحياء الرتاث العريب، بريوت، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من اِلاحثني، طصحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق، دا

 .ه1407مؤسسة الرسالة، 
   (3145) الرقم املوحد:

diingkari maka mereka telah mengundang kebinasaan 

untuk diri mereka sendiri. 
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ِِخ بعد ايلوم
َ
 Janganlah kalian menangisi saudaraku  ال َتْبُكوا لَع أ

setelah hari ini! 

 :احلديث .236
: أن انليب -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن جعفر 

أمهل آل جعفر ثالثا، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-
ثم قال: « ال تبكوا ىلع أيخ بعد ايلوم»أتاهم، فقال: 

فيجء بنا كأننا  أفُْرٌخ  فقال: « ادعوا يل بِّن أيخ»
 «.فأمره، فحلق رؤوسنا« ادعوا يل احلالق»

** 

236. Hadis: 

Dari Abdullah bin Ja'far -raḍiyallāhu 'anhu-ma bahwa 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membiarkan keluarga Ja'far selama tiga hari, lalu 

beliau mendatangi mereka. Beliau bersabda, 

"Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari 

ini!" Beliau bersabda kembali, "Panggilkan anak-anak 

saudaraku!" Kami pun dibawa, seolah-olah kami ini 

anak-anak burung. Beliau bersabda, "Panggilkan 

tukang cukur!" Selanjutnya beliau menyuruhnya untuk 

mencukur kepala kami". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: أنه عندما استشهد جعفر بن أيب 
صىل اهلل عليه -طالب يف غزوة مؤتة، أمهل انليب 

أهله ثالثا من أجل أن تَطيب نَفوسهم  -وسلم
ثم قال هلم: ويذهب ما يف نفوسهم من احلزن واألىس، 

يِخ بعد ايلوم" أي نهاهم عن اِلاكء 
َ
"ال َتبُْكوا ىلع أ

بعد ثالثة أيام؛ ألن الصدمة األوىل وزمن احلزن ال 
يطول وال يستمر.  وانليه هنا: للتزنيه إلباحة اِلاكء 

ادعوا »بعد ثالثة أيام ما لم يقرتن به حمرم.   ثم قال: 
أوالد جعفر، وهم حممد وعبد اهلل وعوف « يل بَِِّن أيِخ 

قال عبد اهلل: "فيجء بَِنا كأننا أفُْرٌخ" الَفَرخ ودل 
الطائر، وذلك ملا أصابهم من احلزن ىلع فقد وادلهم. 
ق. فأمره، َفَحلَق رؤوسنا" أي أن  قال: "ادعوا يل احلالَّ

أمر حبلق رؤوسهم  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 فُحلقت، ملا رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس

عن ترجيل شعورهم بما أصابها من  -ريض اهلل عنها-
قتل زوجها يف سبيل اهلل فأشفق عليهم من الوََسخ 
والقمل، فإذا أزيل صار يف ذلك فائدة ومصلحة 
وراحة ألمهم اليت جاءها ما يشغلها عن العناية بشعر 
أوالدها.  تنبيه: معلوم أن احللق عند املصيبة ال جيوز، 

صىل اهلل عليه -)لعن الرسول وقد جاء يف احلديث: 
اقة(. واحلالقة: اليت  -وسلم القة واحلَالقة والشَّ الصَّ

حتلق شعرها عند املصيبة، والشاقة: اليت تشق ثوبها 

** 

Makna Hadis: "Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- membiarkan keluarga Ja'far selama 

tiga hari, lalu beliau mendatangi mereka." Saat Ja'far 

bin Abi Thalib mati syahid dalam perang Mu'tah, Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

mendatangi keluarga Abdullah kecuali setelah tiga hari 

dari kematiannya. Beliau membiarkan mereka selama 

tiga hari agar jiwa mereka tenang kembali dan 

kesedihan serta nestapa yang ada dalam diri mereka 

hilang. Selanjutnya beliau bersabda kepada mereka, 

"Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari 

ini!" Yakni, beliau melarang mereka menangis setelah 

tiga hari karena benturan pertama dan masa kesedihan 

itu tidak lama dan tidak akan terus-menerus. Larangan 

di sini untuk tanzih karena memang dibolehkan 

menangis setelah tiga hari selama tidak diiringi dengan 

hal-hal haram. Lantas beliau bersabda kembali, 

"Panggilkan anak-anak saudaraku!" Mereka adalah 

Muhammad, Abdullah dan Auf. "Kami pun dibawa, 

seolah-olah kami ini anak-anak burung". Al-Farakh 

adalah anak burung. Dinamakan demikian karena 

mereka ditimpa kesedihan atas kehilangan ayahnya. 

Beliau bersabda, "Panggilkan tukang cukur!" 

Selanjutnya beliau menyuruhnya untuk mencukur 

kepala kami." Yakni, bahwa Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan tukang 

cukur untuk mencukur kepala mereka. Kepala mereka 

dicukur karena beliau melihat kelalaian ibu mereka, 

Asma' binti Umais -raḍiyallāhu 'anha- dalam merapikan 

rambut mereka disebabkan musibah yang 

menimpanya akibat gugurnya suaminya di jalan Allah. 

Beliau pun merasa kasihan melihat kotoran dan kutu 
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 بالقضاء والقدر < مراتب القضاء والقدرالعقيدة < اإليمان  اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمه

 .رواه أبو داود والنسايئ الكربى وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن جعفر  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الطائر، وُشبِّهوا بذلك ملا أصابهم من احلُزن ىلع فقدان وادلهمأفُْرٌخ : أوالد  •

 :فوائد احلديث
 .جواز حلق مجيع شعر الرأس، خاصة للصبيان .1

 .جواز حلق شعر الرأس يف غري حج وعمرة .2

 .ِريج الَكْرباستحباب مواساة أهل امليت، خاصة من استشهد يف سبيل اهلل، وأن يدعوهم إىل فعل ما يتفاءل به إلزالة احلُزن وَتفْ  .3

 .لك لغري الزوجةجواز اِلاكء ىلع امليت من غري فعل حمرم، كَشقِّ اجِليُوب ولَْطِم اخلُدود، وجواز احلداد عليه ملدة ثالثة أيام، وال جيوز أكرث من ذ .4

 .انليه عن اِلاكء ىلع امليت بعد ثالثة أيام، إال أن انليه للتزنيه .5

 .احلث ىلع كفالة ايلتيم والرفق به .6

 .ؤمنون إخوة يف اهللامل .7

 .-صىل اهلل عليه وسلم-مزنلة عبد اهلل بن جعفر عند رسول اهلل  .8

غر واتلحديث به يف الِكرَب  .9  .حتمل احلديث حال الصِّ

 .جواز تأخري اتلعزية إىل ايلوم اثلالث .10

عند املصيبة، والصالقة: اليت ترفع صوتها عند 
املصيبة، واحللق ألوالد جعفر ليس اعرتاضا ىلع 

عفر موته، ولكن املقصود من هذا احلَلق ألوالد ج
هو كون  -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه-بعد موته 

أمهم اكنت منشغلة عن العناية برؤوسهم، فخيش أن 
-يُصيبهم َشء من الَقْمل فأمر حبلق رءوسهم 

، ولم يكن احللق -صلوات اهلل وسالمه وبراكته عليه
 .تأثًرا باملصيبة

pada mereka. Jika hal itu dihilangkan, maka akan 

menjadi bermanfaat dan berguna serta rehat bagi ibu 

mereka yang sedang ditimpa sesuatu yang 

membuatnya lengah dalam memperhatikan rambut 

anak-anaknya. Catatan: Sebagaimana diketahui 

bahwa mencukur rambut ketika ada musibah adalah 

tidak boleh. Dalam Hadis disebutkan, "Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaknat Ash-Shaliqah, Al-

Haliqah, dan Asy-Syaqah." Al-Haliqah adalah wanita 

yang mencukur rambutnya saat terjadi musibah. Asy-

Syaqah adalah wanita yang merobek pakaiannya saat 

terjadi musibah. Ash-Shaliqah adalah wanita yang 

mengangkat suaranya saat terjadi musibah. Yang 

dimaksud dengan mencukur dalam Hadis di atas 

adalah untuk anak-anak Ja'far setelah ia meninggal 

dunia. Sebab, ibu mereka lengah dalam 

memperhatikan kepala mereka sehingga beliau pun 

khawatir mereka ditimpa gangguan kutu. Untuk itu 

beliau memerintahkan agar mencukur kepala mereka. 

Cukur di sini bukan pengaruh dari musibah. 'Aun al-

Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, (11/164), Syarah 

Riyadhish Shalihin, karya Ibnu Utsaimin, (6/382), 

Syarah Sunan Abi Dawud, karya al-Abbad. Teks 

elektronik. 
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 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة 
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي 1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   م          سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

ية، صيدا.    السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرص
 ـهرياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة:  1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

 ـه    عون املعبود رشح سنن أيب  1426صاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  ـه  رشح رياض ال 1428األوىل، 
املحقق: شعيب - ـهمسند اإلمام أمحد بن حنبل 1415داود، تأيلف: حممد شمس احلق العظيم آبادي، انلارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: اثلانية، 

م  مشاكة  2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل، -إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك انلارش: مؤسسة الرسالة-شد، وآخروناعدل مر -األرنؤوط 
م            رشح 1985املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األِلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

 . أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونيةسنن
   (8910) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:

 .الرتمذي وادلاريمرواه  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو بَْرَزَة نَْضلََة بن عبيد األسليم  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال تزول قدما عبد : أي: ال تزول قدمه من موقفه للحساب إىل جنة أو نار •

 .عمره : حياته •

 .أفناه : أنىه وجوده •

 .به أمن حالل أم حراماكتسبه : أي: من أين جاء  •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اغتنام احلياة فيما يريض اهلل تعاىل .1

َل َعْن 
َ
ال تَُزوُل قََدَما َعْبٍد يَوَم الِقَياَمِة َحَّتَّ يُْسأ

ْفَناهُ؟ وََعْن ِعلِْمِه فِيَم َفَعَل فِيِه؟ وََعْن 
َ
ُعُمرِهِ فِيَم أ

ْنَفَقُه؟ وََعْن ِجْسِمِه 
َ
ْيَن اْكتََسَبُه؟ وفِيَم أ

َ
َماَِلِ ِمْن أ

باَْلهُ؟
َ
 فِيَم أ

 

Kedua kaki seorang hamba tidak akan 
bergeser pada hari kiamat kelak hingga 
ditanya tentang umurnya, untuk apa ia 

habiskan? Tentang ilmunya, untuk apa ia 
pergunakan? Tentang hartanya, dari mana 

ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan? 
Dan tentang tubuhnya, untuk apa ia 

pergunakan"? 

 :احلديث .237
ريض اهلل -عن أيب بَْرَزَة نَْضلََة بن عبيد األسليم 

ال تَُزوُل َقَدَما َعبٍْد يَوَم الِقَياَمِة َحىتَّ »مرفواعً:  -عنه
ْفنَاُه؟ َوَعْن ِعلِْمِه ِفيَم َفَعَل ِفيِه؟ 

َ
َل َعْن ُعُمرِهِ ِفيَم أ

َ
يُْسأ

ْنَفَقُه؟ َوَعْن ِجْسِمِه 
َ
ْيَن اْكتََسبَُه؟ وِفيَم أ

َ
َوَعْن َماهِلِ ِمْن أ

باَْلُه؟
َ
 «.ِفيَم أ

** 

237. Hadis: 

Daru Abu Barzah Naḍlah bin Ubaid Al-Aslami -

raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', (Nabi bersabda), 

"Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada 

hari kiamat kelak hingga ditanya tentang umurnya, 

untuk apa ia habiskan? Tentang ilmunya, untuk apa ia 

pergunakan? Tentang hartanya, darimana ia peroleh 

dan untuk apa ia belanjakan? Dan tentang tubuhnya, 

untuk apa ia pergunakan"? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ال تزول قدما عبد من موقفه للحساب إىل جنة أو 
يف طاعة أم  نار حىت يسأل عن حياته فيم أفناها؟

معصية؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ هل عمل بما علمه 
أم ال؟ وعن ماهل من أين جاء به ؟ أِمْن حالل أم حرام؟ 
وفيم أنفقه؟ يف طاعة اهلل أم يف معصية اهلل؟ ويف 

 .جسمه فيم أباله؟ يف طاعة اهلل أم يف معصيته

** 

Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari 

tempatnya untuk dihisab (perhitungan), ke surga atau 

ke neraka, hingga ia ditanya mengenai hidupnya, untuk 

apa ia habiskan? Apakah dalam ketaatan atau 

kemaksiatan? Tentang ilmunya, apa yang dilakukan 

dengannya? Apakah dia mengamalkan apa yang 

diketahuinya atau tidak? Tentang hartanya, dari mana 

dia memperolehnya? Apakah dari (sumber) yang halal 

atau haram? Untuk apa ia belanjakan? Dalam ketaatan 

kepada Allah atau dalam kemaksiatan kepada-Nya? 

Tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan? Dalam 

ketaatan kepada Allah atau dalam kemaksiatan 

kepada-Nya? 
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 .أن يتعلم اإلنسان العلم انلافع فيعمل به خالصا هلل تعاىل، ويبلغه للناس، فينتفع هو به وينفع غريه .2

 .نعم اهلل ىلع العباد كثرية، وذللك سيسأهل اهلل عن انلعيم اذلي اكن فيه .3

 .ا حرم اهلل، وتسخريه لطاعة اهلل سبحانهحفظ اجلسم مم .4

 .العبد املؤمن يضع نعم اهلل  فيما يريض اهلل تعاىل .5

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
دار املعجم الوسيط، نرش:  1418م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. الطبعة األوىل 1987ه 1407الرابعة عرش، 

 اثلانية،: الطبعة مرص، – احلليب اِلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: نرش الرتمذي، سنن. اثلانية: الطبعة ِلنان، –إحياء الرتاث العريب، بريوت 
 - ـه1412لطبعة: األوىل، ا السعودية، العربية اململكة واتلوزيع، للنرش املغِّن دار: نرش ادلاراين، أسد سليم حسني: حتقيق ادلاريم، سنن. م1975 - ـه1395
 .م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألِلاين، نرش: املكتب اإلساليم2000

   (4950) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَْواُعُه << انليه عن سِبه الريح.عقيدة << اتَلهوِْحيُد  اتلصنيف:
َ
  َوأ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

يَبُّ بن َكْعٍب ريض اهلل عنه. اتلخريج:
ُ
 أ

 كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ٌر بسببها •  .ال تسبوا الريح : ال تَْشتُموها وال تَلَْعنُوها إذا حَلَِقُكم رَضَ

تهافإذا رأيتم ما تكرهون : إذا  • ذَّْيتُم بيشء ِمن حرارتها أو بُُرودتها أو قُوَّ
َ
 .تَأ

 .فقولوا امهلل ... إلخ : هذا رُُجوٌع إىل خالقها وُمَدبِّرها بسؤاهل خريها، ودفع رشها •

يح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا:  ال تََسبُّوا الري
لَُك ِمن خري هذه الريح، وخري ما 

َ
امهلل إنا نَْسأ

ِمَرْت به، ونعوذ بك من رش هذه 
ُ
فيها، وخري ما أ

ِمَرْت به
ُ
 الريح، ورش ما فيها، ورش ما أ

 

"Janganlah kalian memaki angin! Apabila 
kalian melihat apa yang tidak kalian sukai, 
maka ucapkanlah, "Ya Allah, sesungguhnya 
kami meminta kepada-Mu kebaikan angin 

ini, kebaikan yang terkandung di dalamnya 
dan kebaikan dari tujuan diperintahkannya 

angin tersebut. Kami berlindung kepada-
Mu dari keburukan angin ini, keburukan 

yang terkandung di dalamnya dan 
keburukan yang diperintahkannya angin 

tersebut". 

 :احلديث .238
يَبُّ بن َكْعٍب 

ُ
ال تَُسبُّوا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أ

لَُك 
َ
يَح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: امهلل إنا نَْسأ الرِّ

ِمَرْت به، 
ُ
ِمن خري هذه الريح، وخري ما فيها، وخري ما أ

فيها، ورش ما ونعوذ بك من رش هذه الريح، ورش ما 
ِمَرْت به

ُ
 « .أ

** 

238. Hadis: 

Dari Ubay bin Ka'ab -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Janganlah kalian memaki angin! Apabila kalian 

melihat apa yang tidak kalian sukai, maka ucapkanlah, 

"Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu 

kebaikan angin ini, kebaikan yang terkandung di 

dalamnya dan kebaikan dari tujuan diperintahkannya 

angin tersebut. Kami berlindung kepada-Mu dari 

keburukan angin ini, keburukan yang terkandung di 

dalamnya dan keburukan yang diperintahkannya angin 

tersebut". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ينىه صىل اهلل عليه وسلم عن سب الريح؛ ألنها 
ٌط  خملوقة مأمورة من اهلل، فَسبُّها سبٌّ هلل، وتََسخُّ
لقضائه، ثم أرشد صىل اهلل عليه وسلم إىل الرجوع إىل 

رشها؛ ملا خالقها بسؤاهل من خريها واالستعاذة به من 
يف ذلك من العبودية هلل تعاىل، وذلك هو حال أهل 

 .اتلوحيد

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang memaki angin, karena angin itu adalah 

makhluk yang diperintah oleh Allah. Memaki angin 

berarti memaki Allah dan benci terhadap keputusan-

Nya. Selanjutnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memberikan petunjuk untuk merujuk 

kepada pencipta angin tersebut dengan cara memohon 

kebaikan angin itu kepada-Nya dan memohon 

perlindungan kepada-Nya dari keburukannya. Hal ini 

mengandung penghambaan makhluk kepada Allah -

Ta'ālā- dan itulah kondisi orang yang bertauhid. 
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وقد تكون هادئة من خري هذه الريح : الريح نفسها فيها خري ورش؛ فقد تكون اعصفة َتْقلَع األشجار، وتهدم ادليار، وتُِفيض اِلحار واألنهار،  •
، وتُْكِسُب النشاط  .ترَُبِّد اجلَوَّ

، وقد حتمل رشا، كإزالة ِلقاح اثلمار،  • مِّ وأمراض ترض وخري ما فيها : ما حتمله؛ ألنها قد حتمل خريا، كتلقيح اثلمار، وقد حتمل راحئة طيبة الشَّ
 .اإلنسان واِلهائم

حاب، وَسْوقِه إىل  •  .حيث شاء اهللوخري ما أمرت به : مثل إثارة السَّ

 .ونعوذ بك : نعتصم ونلجأ •

 .من رش هذه الريح : رشها بنفسها، كقلع األشجار، ودفن الزروع، وهدم اِليوت •

 .ورش ما فيها : ما حتمله من األشياء الضارة، اكألنتان، والقاذورات، واألوبئة، وغريها •

 .ذلك فقد تؤمر برش حلكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها ورش ما أمرت به : اكإلهالك واتلدمري، وتيبيس األرض من األمطار، وغري •

 :فوائد احلديث
بُّ إىل خالقها وُمَدبِِّرها .1  .انليه عن سب الريح؛ ألنها َخلٌْق ُمَدبٌَّر، فرَيِْجُع السَّ

 الرجوع إىل اهلل واالستعاذة به من رش ما خلق .2

 أن الريح تكون مأمورة باخلري، وتكون مأمورة بالرش .3

 .الكم انلافع إذا رأى اإلنسان ما يكره للسالمة من رشهاإلرشاد إىل ال .4

 .استحباب استعمال ادلاعء املذكور يف هذا احلديث إذا رأى من الريح ما يكره .5

 املراجع:املصادر و

مكتبة ومطبعة رشكة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد اِلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  -
دارسة  -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد-م  1975 - ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية،  -مصطىف اِلايب احلليب 

امللخص يف رشح كتاب  -م. 2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية -وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد
حممد بن  -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -م. 2001 -ه1422الطبعة: األوىل  -دار العاصمة الرياض -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -اتلوحيد

 .ه1424الطبعة: اثلانية, حمرم  -دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية -صالح بن حممد العثيمني
   (5976) ملوحد:الرقم ا
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:

  ال تَْصَحُب املالئكة ُرْفَقًة فيها لكب أو َجَرٌس 
Malaikat tidak akan menyertai rombongan 

yang di dalamnya ada seekor anjing atau 
lonceng. 

 :احلديث .239
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-أيب هريرة عن 

ال  تَْصَحُب املالئكة ُرْفَقًة »: -صىل اهلل عليه وسلم
 «.فيها لكب أو َجَرٌس 

** 

239. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu `Anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

“Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di 

dalamnya ada seekor anjing atau lonceng”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث:  إذا خرج مجاعة يف سفر، واكن يف 
ُصحبتهم لكب أو َجَرٌس، فإن مالئكة الرَّمحة 

من مصاحبتهم؛ ألن اللكب جنس. واالستغفار تمتنع 
وأما اجلرس، فألنه مزمار الشيطان كما أخرب بذلك 

. وقيده بعض العلماء باجلرس -صىل اهلل عليه وسلم-
واب  اذلي يعلق ىلع ادلواب؛ ألنه إذا ُعلِّق ىلع ادلَّ
رب واتلمتع  يكون هل رنَّة معينة جتلب النَّشوى والطَّ

: )مزامري -سلمصىل اهلل عليه و-بصوته وذللك سماه 
الشيطان( .  وأما ما يكون يف الُمنَِبهات من السااعت 
وشبهها فال يدخل يف انليه؛ ألنه ال ُيَعلَّق ىلع اِلهائم 
وإنما هو مؤقت بوقت معني للتنبيه وكذلك ما 
يكون عند األبواب يستأذن به، فإن بعض األبواب 
يكون عندها جرس الستئذان هذا أيًضا ال بأس به 

ل يف انليه؛ ألنه ليس معلقا ىلع بهيمة وال يدخ
رب اذلي يكون مما نىه  وشبهها وال حيصل به الطَّ

.    تنبيه :  جاء -صىل اهلل عليه وسلم-عنه الرسول 
يف فتاوى اللجنة ادلائمة: "األجراس املستعملة يف 
اِليوت واملدارس وحنوها جائزة ما لم تشتمل ىلع 

هلا صوت حمرم، كشبهها بنواقيس انلصارى، أو 
 ."اكملوسيَق، فإنها حينئذ تكون حمرمة ذللك

** 

Makna hadits: Jika sekelompok orang keluar dalam 

suatu perjalanan dan ikut menyertai mereka anjing atau 

lonceng, maka malaikat rahmat dan istighfar akan 

menolak untuk menyertai mereka; karena anjing itu 

najis. Adapun lonceng, karena ia adalah seruling setan 

sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam. Sebagian ulama membatasinya dengan 

lonceng yang diikat pada hewan melata; karena jika 

digantungkan pada hewan melata maka itu akan 

menimbulkan bunyi tertentu yang melahirkan alunan, 

irama dan kenikmatan mendengar suaranya. Karena 

itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyebutnya 

sebagai “seruling setan”. Adapun yang terdapat pada 

alarm; seperti yang ada pada jam dan yang 

semacamnya, maka tidak termasuk dalam larangan; 

karena tidak digantungkan pada hewan, ia hanya 

berbunyi pada waktu yang ditentukan untuk 

mengingatkan. Begitu pula yang ada pada pintu yang 

digunakan untuk meminta izin (masuk)-karena 

sebagian pintu memiliki lonceng untuk meminta izin-; 

ini juga tidak mengapa dan tidak termasuk dalam 

larangan; karena ia tidak digantungkan pada hewan 

dan yang semacamnya, sehingga tidak menimbulkan 

irama yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam. Lihat: Kasyf al-Musykil min Ahadits al-

Shahihain (3/564), Syarh an-Nawawi ‘ala Muslim 

(14/95), Syarh Riyadh ash-Shalihin oleh al-‘Utsaimin 

(6/431-432) Catatan: Dalam Kumpulan Fatwa Lajnah 

Da’imah disebutkan: “Lonceng-lonceng yang 

digunakan di rumah, sekolah dan semacamnya, itu 

boleh selama tidak mengandung hal yang diharamkan; 

seperti keserupaan dengan lonceng-lonceng orang 

Kristen, atau mempunyai suara seperti musik; maka 

dalam kondisi seperti itu ia menjadi haram.” 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال تَْصَحُب : ال ترافق املالئكة غري احلفظة، وهم مالئكة الرمحة واالستغفار  واحلفظ •

 . ُرْفَقة : ُصْحبَة •

 فيها لكب : معهم لكب •

 .فيُْحِدث صوتا إذا حتركتَجَرٌس : اذلي يُعلق ىلع ادلواب  •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن اقتناء الالكب واستصحابها .1

 .حتريم تعليق األجراس وما شابهها مما حُيدث ِمثْل صوتها، حىت ال تفوت بركة حضور املالئكة، وخاصة تعليقها ىلع وسائل الركوب يف السفر .2

ْفَقة اليت فيها لكب أو َجَرس .3  .املالئكة َتنُْفر من الرُّ

فقة .4  .فيه أن املعصية وإن اكنت من أحدهم، فإن احِلرمان يَْشَمل مجيع الرُّ

 .املالئكة اذلين يمتنعون عن املرافقة هم مالئكة الرمحة، أما احلفظة فهم ال يفارقون الِعبَاد يف ِحلِّهم وتِرَْحاهلم .5

 .اجلََرس فيه تََشبُّه بناقوس انلصارى .6

 .حتريم الغناء؛ ألنه مزمار الشيطان .7

 .املسلم أن حيرص ىلع صحبة املالئكة ويبتعد عن لك ما من شأنه إبعاد املالئكة عنه ىلع .8

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
نلارش: دار ابن اجلوزي ،  ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، ا 1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش: دار إحياء الرتاث 1997 -ه 1418سنة النرش:  
 ـه  كشف  1428: األوىل، الطبعة ، لالفح ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –العريب 

 -وطن املشلك من حديث الصحيحني، تأيلف: مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، حتقيق: يلع حسني اِلواب، انلارش: دار ال
 ـه    املنهاج رشح صحيح مسلم،  1426، الطبعة: الرياض             رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش

 ه 1392تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
   (8951) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < اإلسالم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-املقداد بن األسود  اتلخريج:

ْن ال 
َ
َتْقُتلُْه، فَإِْن َقَتلَْتُه فَإِنَُّه بَِمْْنتَِلَِك َقْبَل أ

ْن َيُقوَل لَكَِمَتُه اليت 
َ
َتْقُتلَُه، َوإِنََّك بَِمْْنتَِلِِه َقْبَل أ

 قالَ 
 

Jangan bunuh dia! Jika engkau 
membunuhnya, sungguh dia diposisimu 

sebelum engkau membunuhnya dan 
engkau diposisinya sebelum mengatakan 

perkataan yang diucapkannya 

 :احلديث .240
قال: قُلُْت  -ريض اهلل عنه-عن املقداد بن األسود 

يَْت إِْن لَِقيُت -صىل اهلل عليه وسلم-لرسوِل اهلِل 
َ
َرأ

َ
: أ

رَُجاًل ِمن الكفاِر، فَاْقتَتَلْنَا، فرضَب ِإْحَدى يََديَّ 
ْسلَْمُت  بالسيِف، َفَقَطَعَها، ُثَمه 

َ
اَلَذ ِمِّنِّ بشجرٍة، فقال: أ

ْن َقاهلا؟ فقال: 
َ
ْقتُلُُه يا رسوَل اهلِل َبْعَد أ

َ
أ
َ
ال »هلِل، أ
، ُثمَّ قال « َتْقتُلْهُ  فقلُت: يا رسوَل اهلِل، َقَطَع ِإْحَدى يََديَّ

ال َتْقتُلُْه، فَِإْن َقتَلْتَُه فَإِنَُّه »ذلك بعد ما َقَطَعَها؟! فقال: 
تَلِ  ْن َيُقوَل بَِمزْنِ

َ
تَلِِه َقبَْل أ ْن َتْقتُلَُه، َوإِنََّك بَِمزْنِ

َ
َك َقبَْل أ
 .«لَكَِمتَُه اليت قاَل 

** 

240. Hadis: 

Dari al-Miqdād Ibn al-Aswad -raḍiyallāhu 'anhu-, dia 

berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wasallam-, bagaimana menurutmu jika aku 

bertemu seorang kafir, kemudian kami saling serang. 

Dia memukul salah satu tanganku dengan pedang 

hingga putus, kemudian dia bersembunyi di balik 

pohon dan berkata: 'Aku masuk Islam.' Apakah aku 

bunuh saja dia setelah mengucapkannya? Nabi 

menjawab, 'Jangan kau bunuh dia.' Aku pun berkata: 

'Wahai Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wasallam-, sebelah 

tanganku dipotongnya, kemudian dia mengatakan 

perkataan itu setelah membuat buntung?!' Beliau 

bersabda, 'Jangan bunuh dia! Jika engkau 

membunuhnya, sungguh dia diposisimu sebelum 

engkau membunuhnya dan engkau diposisinya 

sebelum mengatakan perkataan yang diucapkannya'." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رسوَل اهلل  -ريض اهلل عنه-سأل املقداد بن األسود 
وسلم، فقال: أخربين يا رسول اهلل، إن صىل اهلل عليه 

لقيُت رجال من املرشكني فاقتتلنا، فرضبِّن بالسيف 
فقطع إحدى يدي، ثم استرت مِّن بشجرة، ثم قال: 
أشهد أن ال هلإ إال اهلل؛ أفقتله بعد أن قاهلا؟ فقال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ال تقتله. فقال 

بعد ما قطعها؛ املقداد: قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك 
ئلال يُقتل؟ فقال صىل اهلل عليه وسلم: ال تقتله؛ فإنك 
إن قتلته بعد نطقه بذاك؛ فإنه بعد اإلتيان بها 
بمزنتلك من عصمة ادلم قبل أن تقتله، وإنك بمزنتله 

 .يف إهدار ادلم قبل أن يقول لكمته اليت قاهلا

** 

Al-Miqdad bin al-Aswad bertanya kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia berkata, "Jika aku 

bertemu seorang musyrik, kemudian kami berduel. 

Kemudian dia menyabetkan pedangnya dan memutus 

satu tanganku, lalu bersembunyi dariku di balik pohon 

dan berkata: 'Abu bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang 

berhak disembah selain Allah'. Apakah aku boleh 

membunuh dia setelah mengucapkannya?' Nabi 

menjawab, 'Jangan kau bunuh dia!' Al-Miqdad 

bertanya, 'Sebelah tanganku buntung! Dia berikrar 

masuk islam setelah memotongnya agar tidak 

dibunuh.' Beliau ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: 

Jangan bunuh dia! Jika engkau membunuhnya setelah 

mengucapkan (syahadat), dia di posisimu (sebagai 

muslim), terjaga darahnya sebelum engkau bunuh, dan 

engkau diposisinya terkait bolehnya darahmu 

ditumpahkan sebelum dia mengucapkan perkataan 

yang diucapkannya (syahadat)." 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أرأيت : أخربين •

 .الذ مِّن بشجرة : اتلجأ إيلها واحتىم بها •

 .بمزنتلك : أي: معصوم ادلم حمكوم بإسالمه •

 .بمزنتله : أي: مباح ادلم بالقصاص لورثته، ال أنك بمزنتله يف الكفر •

 .مزنلة : أي مرتبة •

 :فوائد احلديث
 .أن من صدر عنه ما يدل ىلع ادلخول يف اإلسالم من قول أو فعل حرم قتله، وأن من قتله اعملا حبرمة ذلك لزمه القصاص .1

 .الاكفر احلريب حالل ادلم واملال حبكم اإلسالم .2

 .جيب ىلع املسلم أن يكون هواه تبعا للرشع وليس للعصبية واالنتقام .3

 املراجع:واملصادر 

. م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة. العريب الكتاب دار نرش عالن، البن الصاحلني، رياض لطرق الفاحلني ديلل
ه. كنوز رياض الصاحلني، نرش: 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط1987ه 1407عة عرش، الراب

اِلخاري،  صحيح. اثلانية: الطبعة ِلنان، –م. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 2009ه 1430دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4815) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َواِِغ، وال بآبَائُِكم  Jangan bersumpah dengan berhala"  ال حتلفوا بِالطَّ
ataupun leluhur kalian".! 

 :احلديث .241
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن عبد الرمحن بن سمرة 

ال حتلفوا »: -اهلل عليه وسلم صىل-رسول اهلل 
َواِِغ، وال بآبَائُِكم  «.بِالطَّ

** 

241. Hadis: 

Dari Abdurrahman Ibn Samroh Radhiyallahu 'Anhu, dia 

berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Jangan bersumpah dengan berhala 

ataupun leluhur kalian"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث ينىه انليب 
واِِغ: يه  َواِِغ، والطَّ هذا احلديث عن احلَلف بِالطَّ
األصنام اليت اكنت تُعبد يف اجلاهلية، وسميت بذلك؛ 

احلدَّ يف ألنها سبب طغيانهم وكفرهم ولك ما جاوز 
تعظيم أو غريه ، فقد طىغ فالطغيان املجاوزة للحدِّ 

: )ملا طغا املاء محلناكم يف -تعاىل-ومنه قوهل 
، واكنت العرب يف جاهليتهم  اجلارية( أي جاوز احلدَّ
حيلفون بآهلتهم وبآبائهم فنهوا عن ذلك، كما يف 
حديث اِلاب، ويف سنن أيب داود وغريه عن أيب هريرة 

مرفواع: )ال حتلفوا بآبائكم  -عنه ريض اهلل -
وأمهاتكم وال باألنداد( وانلِّد: املثل واملراد به هنا: 
أصنامهم وأوثانهم اليت جعلوها هلل تعاىل أمثاال 
لعبادتهم إياها وحلفهم بها حنو قوهلم: "والالت 
والعزى"، ويف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن 

هلل عليه صىل ا-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عمر 
: )أال إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم، من -وسلم

اكن حالفا فليَْحِلف باهلل أو يَلْصُمت(.  قوهل: "وال 
بآبَائُِكم" يعِّن وال بإخوانكم وال بأجدادكم وال 
برؤسائكم، لكن خص اآلباء باذلكر؛ ألن هذا هو 
املعتاد عندهم : "من اكن حالفا، فليَْحِلف باهلل أو 

ت" واملعىن: إما يلحلف باهلل أو ال حيلف، أما يلَْصمُ 
: -رمحهم اهلل-أن حيلف بغري اهلل فال . قال العلماء 

احلكمة يف انليه عن احللف بغري اهلل تعاىل أن 
احللف يقتيض تعظيم املحلوف به وحقيقة العظمة 

 .خمتصة باهلل تعاىل فال يضايه به غريه

** 

Dalam hadis ini Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

melarang untuk bersumpah dengan الطواغي (berhala) 

adalah arca yang disembah dimasa jahiliah. 

Dinamakan demikian karena ia sebab 

kezaliman,kekufuran dan segala yang melampaui 

batas dalam pentakziman atau selainnya. Sehingga 

 tughyan adalah melampaui batas. Di antaranya طغيان

firman Allah –ta'ala-, "Sesungguhnya ketika air naik 

(melampaui gunung) kami membawa nenek moyang 

kamu ke dalam kapal." (QS. al-Hâqah:11) Maksudnya 

melampaui batas. Dahulu orang Arab jahiliah 

bersumpah dengan berhala-berhala dan leluhur 

mereka, kemudian dilarang melakukannya 

sebagaimana hadits di atas. Dalam Sunan Abu Dawud 

dan selainnya dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu 

secara marfu', Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda : "Janganlah kalian bersumpah dengan 

kakek dan nenek moyang kalian dan jangan pula 

dengan andad (berhala-berhala)!" Nid (bentuk tunggal 

dari andad): disini adalah patung-patung dan arca yang 

mereka jadikan sosok tuhan untuk diibadahi dan 

bersumpah dengannya, seperti ungkapan mereka, 

"Demi lata dan demi Uzza!" Dalam ash-Shahihain dari 

hadits Abdullah Ibn Umar Radhiyallahu 'Anhuma dari 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya 

Allah melarang kalian bersumpah dengan leluhur 

kalian. Siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah 

dengan nama Allah atau diam!" Sabdanya: 'tidak pula 

dengan leluhur' yakni tidak bersumpah dengan 

saudara, moyang dan tetua. Dikhususkan penyebutan 

leluhur karena itu yang biasa digunakan. "Siapa yang 

mesti bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama 

Allah atau diam!" Maknanya: pilihannya hanya 

bersumpah dengan nama Allah atau tidak sama sekali. 

Ada pun bersumpah dengan selain Allah, tentu tidak. 

Para ulama Rahimahumullah berkata, "Hikmah dari 

larangan bersumpah dengan selain Allah Ta'ala bahwa 

sumpah mengandung pengagungan terhadap obyek 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-َعبُْد الرَّمْحَِن ْبُن َسُمَرَة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َواِِغ : مَجُْع َطاِغيٍَة، ويِهَ األصنَاُم. َوِمنُْه احلَِديُث:  • َواِغيِت »،أْي: َصنَُمُهْم َوَمْعبُوُدُهْم. َوُروَِي يف غري مسلم: « هِذهِ َطاِغيَُة َدوٍْس »الطَّ وجيوز أن « . بِالطَّ

، وهم عظماؤهم ورؤساؤهم واِِغ من طىغ يف الكفر وجاوز الَقْدر يف الرشَّ  .يكون املراد بالطَّ

نَُم ،ويطلق ىلع لك باطل • يَْطاُن َوالصَّ اُغوت : َوُهَو الشَّ  .الطَّ

 :فوائد احلديث
من لك باطل، وهو كفر إن قَصد تعظيمها، ال سيما إذا اكنت مما يقدس، حتريم احللف بالطواغيت، واآلباء والرؤساء واألصنام، وما شابهها  .1

 .ويعبد من دون اهلل

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 رشف بن حيىي ينادل حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 الوطن دار: انلارش العثيمني، صالح بن حممد: تأيلف الصاحلني، رياض رشح   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي
صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين الم، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث.    املنهاج رشح الس سبل     ـه 1426: الطبعة للنرش،

 ه 1392حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
   (8959) الرقم املوحد:

yang dijadikan sumpah, sedang hakikat keagungan 

khusus bagi Allah, Ia tidak boleh disetarakan dengan 

yang lain. Lihat Syarhu Muslim XI/105,108, Subulus 

salam II/545, Syarhu Riyadhis Shalihin oleh Ibnu 

Utsaimin VI/453. 
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  ُصورةال تدخل املالئكة بَيَْتا فيه لكب وال 
"Malaikat tidak akan masuk ke satu rumah 

yang di dalamnya terdapat anjing dan 
gambar". 

 :احلديث .242
صىل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب طلحة 

ال تدخل املالئكة بَيْتَا فيه »قال:  -اهلل عليه وسلم
، -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر «.   لكب وال ُصورة

جربيل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  قال: وعد
صىل -أن يَأِتيَُه، َفَراَث عليه حىت اْشتَدَّ ىلع رسول اهلل 

فخرج فَلَِقيَُه جربيل َفَشاَك إيله،  -اهلل عليه وسلم
فقال: إنا ال نَْدُخل بَيْتَا فيه لكب وال ُصورة.  عن 

-، قالت: واعد رسول اهلل -ريض اهلل عنها-اعئشة 
جربيل عليه السالم، يف ساعة  -ليه وسلمصىل اهلل ع

أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يَأتِِه! قالت: واكن 
ما خُيِْلُف اهلل »بِيَِده عصا، َفَطرََحها من يَِدهِ وهو يقول: 

ثم اتَلَفَت، فإذا َجْرُو لكب حتت « وَْعَدُه وال رُُسلُهُ 
فقلت: واهلل « مىت دخل هذا اللكب؟»َسيره. فقال: 

عليه -َريُْت به، فأمر به فأخرج، فجاءه جربيل ما دَ 
: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل  -السالم

فقال: َمنََعِِّن « وَعْدتَِِّن، َفَجلَْسُت لك ولم تَأتِِّن»
اللكب اذلي اكن يف بيتك، إنا ال نَْدُخل بَيْتَا فيه لكب 

 وال صورة.

** 

242. Hadis: 

Dari Abu Thalhah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Malaikat tidak 

akan masuk ke satu rumah yang di dalamnya terdapat 

anjing dan gambar." Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu-

ma, ia berkata, "Jibril berjanji kepada Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk datang kepadanya, 

tapi ia terlambat sampai Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- merasa kecewa. Lantas beliau keluar, 

kemudian jibril mendatanginya dan mengadu 

kepadanya. Ia berkata, "Sesungguhnya kami tidak 

masuk ke satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan 

gambar." Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, ia berkata, 

"Jibril Alaihissalam berjanji kepada Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu waktu ia akan 

datang kepadanya. Waktu yang dijanjikan pun tiba, tapi 

ia tidak datang menemui beliau." Aisyah melanjutnya, 

"Saat itu, di tangannya ada sebuah tongkat, maka 

beliau melemparkannya dari tangannya sambil 

berkata, "Allah tidak akan menyalahi janji-Nya begitu 

pula para utusan-Nya."Lantas beliau menoleh, ternyata 

ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya. Beliau 

bertanya, "Kapan masuknya anjing ini?" Aku 

menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahuinya." 

Lalu beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya. 

Kemudian Jibril Alaihissalam datang, Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Engkau 

telah berjanji kepadaku, maka aku duduk untuk 

menunggumu, namun engkau tidak juga datang 

menemuiku." Jibril pun berkata, "Anjing yang tadi ada 

di rumahmu telah menghalangiku. Sesungguhnya kami 

tidak akan masuk ke satu rumah yang di dalamnya 

terdapat anjing dan gambar". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن املالئكة وهم خملوقات طاهرة 
رشيفة، وعباد ُمْكَرُمون أْصِفياء، يمتنعون عن دخول 
بيت فيه لكب، أو صورة إلنسان أو حيوان مما حيرم 

من الالكب والصور، فأما ما ليس حبرام من اقتناؤه 
لكب الصيد والزرع واملاشية والصورة اليت تُمتهن يف 
البساط والوسادة وغريهما فال يمتنع دخول 

** 

Makna Hadis: Sesungguhnya para malaikat adalah 

makhluk yang suci dan mulia, hamba-hamba yang 

terhormat dan pilihan. Mereka terhalang masuk rumah 

yang di dalamnya ada anjing atau gambar manusia 

atau hewan - termasuk hal yang diharamkan untuk 

didapatkannya berupa anjing dan gambar. Adapun hal 

yang tidak termasuk diharamkan, seperti anjing untuk 

berburu dan menjaga tanaman, binatang ternak, dan 

gambar yang digunakan di karpet dan bantal serta 
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  عز وجل < توحيد األلوهية العقيدة < اإليمان باهلل اتلصنيف:

 .حديث أيب طلحة متفق عليه. حديث ابن عمر رواه اِلخاري. حديث اعئشة رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو طلحة األنصاري  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر 

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق 

 .الصاحلنيرياض  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .املالئكة : أي: مالئكة الرمحة ال مطلق املالئكة؛ الن احلفظة ال يفارقون بسبب ذلك •

ة من تأخره لطول انتظاره، أو ما حلقه من َهمٍّ من عدم جميئه •  .اْشتَدَّ عليه : وجد ِشدَّ

 .َشاَك : اعَتبَه ىلع تأخره •

 .رُُسلُُه : املراد بهم هنا: املالئكة •

 .َجْرو : ودل اللكب •

 . َجلَْسُت لك : انتظرك •

 :فوائد احلديث
 .حتريم اقتناء اللكب إال لكب صيد أو ماشية أو زرع .1

 .أن اَتاذ الصور من األمور اخلبيثة اليت َتنُْفر منها املالئكة، ويكون وجودها يف املاكن سبب حلرمان الرمحة، ومثل ذلك اللكب .2

 .، وملا يف اللكب من راحئة كريهة وجناسة-عز وجل-خالفة أمر اهلل سبب عدم دخول املالئكة استناكرهم مل .3

 املالئكة اذلين يمتنعون عن ادلخول هم مالئكة الرمحة، أما احلفظة فهم ال يفارقون العباد، وكذلك مالئكة العذاب إذا حلَّ ال يمتنعون، .4
 .وكذلك ملك املوت إذا حلَّ األجل

 .دران، وهذا مما ابتيل به أهل هذا الزمانحتريم تعليق صور ذوات األرواح ىلع اجل .5

 .-تعاىل-استناكر املالئكة ملخالفة أمر اهلل  .6

 .وجوب الوفاء بالوعد .7

 .فيه جواز إخالف الوعد لعذر رشيع .8

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
نلارش: دار ابن اجلوزي ،  ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، ا 1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش: دار إحياء الرتاث 1997 -ه 1418سنة النرش:  
 ـه  صحيح  1428، الطبعة: األوىل،  الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –العريب 

 ـهفتح اِلاري رشح صحيح 1422اِلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل اِلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 ـه حتفة األحوذي  1379بريوت،  -رش: دار املعرفة اِلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديث: حممد فؤاد عبد اِلايق، انلا

بريوت      لقاء اِلاب املفتوح، تأيلف:  -برشح جامع الرتمذي، تأيلف: حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، انلارش: دار الكتب العلمية 
 .لشبكة اإلسالميةحممد بن صالح بن حممد العثيمني، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع ا

   (8950) الرقم املوحد:

-رمحه اهلل-املالئكة بسببه. قال الشيخ ابن عثيمني 
: إذا اكنت الصورة ممتهنة يف فراش أو وسادة ، فأكرث 

ا فال تمتنع املالئكة العلماء ىلع أنها جائزة، وىلع هذ
 .من دخول املاكن

selain keduanya, maka tidak menjadi sebab 

penghalang masuknya para malaikat. Syaikh Ibnu 

Utsaimin Rahimahullah, berkata, "Jika gambar itu 

digunakan di kasur atau bantal, maka mayoritas ulama 

membolehkannya. Dengan demikian, hal itu tidak 

menghalangi para malaikat masuk ke tempat." Fathul 

Bari, (10/382), Tuhfah Al-Ahqadzi, (8/72), Liqa' Al-Bab 

Al-Maftuh, Liqa', no, (85). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفاُت اثلُبُوِتيَهةُ  اتلصنيف: َفاُت اإِللَِهيَهُة << الصِّ   عقيدة << الصِّ

 متفق عليه راوي احلديث:

 اهلل عنهأنس بن مالك ريض  اتلخريج:
 صحيح اِلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قَط قَط : يكفيِّن •

 يُزوى : جُيمع وُيقبض •

ال تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حَّت يضع 
رب العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك، 

 ويزوى بعضها إىل بعض
 

"Jahannam tidak henti-hentinya berkata, 
"Apakah ada tambahan?" hingga Tuhan 

Pemilik kemuliaan meletakkan kaki-Nya. 
Jahannam berkata, "Cukup, cukup, demi 

kemuliaan-Mu! Lalu neraka satu sama lain 
saling terlipat (ada yang mengartikan: 

Kemudian Dia (Allah) menyatukan kedua 
kaki-Nya -edit)". 

 :احلديث .243
ال تزاُل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ِة فيها  جهنَُّم تقول: هل ِمن َمِزيد، حىت يضَع ربُّ الِعزَّ
تِك، وُيزَوى بعُضها إىل  قََدُمه، فتقوُل: َقٍط َقٍط وِعزَّ

 «.بعٍض 

** 

243. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Jahannam tidak henti-hentinya berkata, "Apakah ada 

tambahan?" hingga Tuhan Pemilik kemuliaan 

meletakkan kaki-Nya. Jahannam berkata, "Cukup, 

cukup, demi kemuliaan-Mu! Lalu neraka satu sama lain 

saling terlipat (ada yang mengartikan: Kemudian Dia 

(Allah) menyatukan kedua kaki-Nya -edit)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خيرب اهلل تعاىل أنه يقول جلهنم: هل امتألت؟ وذلك 
أنه وعدها أن سيملؤها من اجِلنة وانلاس أمجعني، فهو 

ويه سبحانه يأمر بمن يأمر به إيلها، ويلَق فيها 
تقول: هل من مزيد؟ أي: هل بيق َشء تزيدين؟ حىت 
يضع رب العزة قدمه فيها، فتقول: هذا يكفيِّن 
وتُقبض وجُيمع بعضها إىل بعض. وال جيوز تأويل 
مهم اهلل إىل انلار وال غري ذلك  صفة القدم إىل من قدَّ
من اتلأويالت اِلاطلة، بل جيب إثبات القدم صفة 

ال تعطيل ومن غري هلل تعاىل من غري حتريف و
 .تكييف وال تمثيل

** 

Allah -Ta'ālā- mengabarkan bahwa Dia berfirman 

kepada Jahannam, "Apakah engkau sudah penuh?" 

Hal ini disebabkan karena Dia telah berjanji akan 

memenuhinya dengan jin dan manusia seluruhnya. 

Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- memerintahkan kepada 

orang yang diperintahkan kepadanya. Dilemparkan 

kepadanya dan jahannam berkata, "Apakah ada 

tambahan?" Yakni, apakah ada sesuatu yang tersisa 

hendak Engkau tambahkan kepadaku, hingga Allah 

Tuhan Pemilik kemuliaan meletakkan kaki-Nya di 

dalamnya. Jahannam berkata, "Ini cukup untukku." 

Jahannam digenggam dan sebagiannya dihimpun 

dengan bagian yang lainnya. Tidak boleh menakwilkan 

sifat kaki kepada orang yang dilemparkan oleh Allah ke 

neraka dan tidak juga berbagai penakwilan lainnya. 

Tetapi wajib menetapkan bahwa kaki adalah sifat Allah 

-Ta'ālā- tanpa adanya perubahan dan pengosongan, 

juga tanpa ada pertanyaan mengenai bentuknya dan 

penyerupaan. 
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 :فوائد احلديث
 .القدم صفة هلل تعاىل حقيقة ىلع ما يليق بعظمته .1

 إثبات العزة هلل تعاىل .2

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح اِلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق(، الطبعة: األوىل، 
 بن يلع بن الرمحن عبد الفرج أيب ادلين جلمال الصحيحني، حديث من املشلك كشف. بريوت –حممد فؤاد عبد اِلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

رشح صحيح اِلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد ل الساري إرشاد. الرياض – الوطن دار: انلارش اِلواب، حسني يلع: املحقق اجلوزي، حممد
ح اِلخاري، لعبد ه. رشح كتاب اتلوحيد من صحي 1323امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 

صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد  -ه.  1405اهلل بن حممد الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 
اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ،  قَّ  م 2006 - ـه 1426القادر السَّ

   (8312) الرقم املوحد:
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 املحتويات
  ................................................................................................................................................ املقـدمة

  ................................................................................................................................ اتلعريف بمركز الرتمجة:

  ....................................................................................................................................... أهداف املرشوع:

  ............................................................................................................................................ املستهدفون:

  ........................................................................................................................ أحاديث القرآن الكريم وعلومه

 1 ...............................................................................................اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه

Bacalah Alquran, karena nanti pada hari kiamat dia akan datang memberi syafaat kepada para 
pembacanya ................................................................................................................................ 1 

 القرآَن وَيتَتَْعتَُع فيه وهو عليه َشاٌق 
ُ
َرةِ، واذلي يقَرأ َفَرِة الِكَراِم الرَبَ  القرآَن وهو َماِهٌر به مع السَّ

ُ
 2 ................................هَلُ أْجَرانِ  اذلي يقَرأ

Orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang 
mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan merasa 

kesulitan dalam membacanya, maka baginya dua pahala. ........................................................... 2 

 4 ........................................................................................... اخلربإن اذلي ليس يف جوفه َشء من القرآن اكِليت 

Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun ayat Alquran, maka ia laksana rumah 
yang rusak. .................................................................................................................................. 4 

. -صىل اهلل عليه وسلم-تَاَبَع الَويْحَ ىلَعَ رَُسوِل اهلِل  -عز وجل-إن اهلل  ْكرَثَ َما اَكَن الَويْحَ
َ
َ أ  6 .................................... َقبَْل َوفَاتِِه َحىتَّ تُُويفِّ

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menurunkan wahyu secara berturut-turut kepada Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebelum wafatnya hingga beliau tutup usia dengan wahyu yang 

sangat banyak. ............................................................................................................................ 6 

 7 ................................................................................................................. أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن

Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an? ................................. 7 

؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب انلاس  9 ..................................................... ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لَْم يَُر ِمثْلُُهنَّ َقطُّ

Tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada 
sama sekali sebelumnya? Yaitu, Qul A'ūżu Birabbil Falaq dan Qul A'ūżu Birabbinnās. ................ 9 

يٍَّة فاكن يقرأ ألصحابه يف صالتهم، َفيَْخِتُم بـ: )قل هو اهلل أحد( -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل   11...................... بعث رجال ىلع ََسِ

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mengutus seorang sahabat untuk 
memimpin pasukan sariyah (perang yang tidak diikuti Rasulullah-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-). 
Sahabat ini senantiasa mengimami salat pasukannya dan mengakhiri bacaannya dengan (surah) 

Qul Huwallāhu Aḥad. .................................................................................................................11 

نِْزلَْت عليه سورة اِلقرة  -ريض اهلل عنه-جعل ابن مسعود 
ُ
 14. -صىل اهلل عليه وسلم-اِليت عن يساره ومىن عن يمينه، ثم قال: هذا َمَقاُم اذلي أ

Lalu ia menjadikan baitullah berada disebelah kirinya, dan Mina berada disebelah kanannya, lalu 
berkata, “Ini adalah tempat diturunkannya surat Al-Baqarah kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-”. .....................................................................................................................................14 

 16..... العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة حذيفة بن ايلمان، قدم ىلع عثمان واكن يغازي أهل الشأم يف فتح أرمينية، وأذربيجان مع أهل

Dari Ibnu Syihāb bahwa Anas bin Mālik telah menceritakan kepadanya, bahwasanya Ḥużaifah bin 
Al-Yamān datang kepada Uṡmān setelah sebelumnya ia memerangi Ahlus Syam yakni pada saat 
penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Ternyata perselisihan mereka 
dalam qiraah mengejutkan Ḥużaifah. Maka Ḥużaifah pun berkata kepada Uṡmān, "Wahai 
Amirulmukminin, Rangkullah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Alquran sebagaimana 
perselisihan yang telah terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Uṡmān mengirim surat 
kepada Ḥafṣah yang berisikan, "Tolong, kirimkanlah lembaran-lembaran Alquran kepada kami, 
agar kami dapat segera menyalinnya dalam bentuk muhaf-mushaf, lalu kami akan segera 
mengembalikannya pada Anda." Maka Ḥafṣah pun mengirimkannya kepada Uṡmān. Lalu Uṡmān 
memerintahkan Zaid bin Ṡābit, Abdullah bin Zubair, Sa'īd bin Al-'Āṣ, dan Abdurrahman bin Al-
Ḥāriṡ bin Hisyām, sehingga mereka pun menyalinnya dalam bentuk mushaf-mushaf. Uṡmān 
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berkata kepada tiga orang Quraisy dari mereka, "Jika kalian berselisih dengan Zaid bin Ṡābit 
terkait Alquran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab Alquran turun dengan bahasa 
mereka." Kemudian mereka mengindahkan perintah itu hingga penyalinan selesai dan Uṡmān 
pun mengembalikan lembaran-lembaran Alquran ke Ḥafṣah. Setelah itu, Uṡmān mengirimkan 
sejumlah mushaf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri, dan memerintahkan untuk 

membakar setiap lembaran atau mushaf Alquran selain mushaf tersebut. (HR. Bukhari) ..........16 

َمٍة بَِما َعِمَل ىلَعَ َظْهرَِها، َتُقوُل: َعِملَْت َكَذا وَكَذا 
َ
ْو أ

َ
ْن تَْشَهَد ىلع لُكِّ َعبٍْد أ

َ
ْخبَارََها أ

َ
ْخبَارَُهايف يَْوِم َكَذا وَكَذا، َفَهِذهِ فَإِنَّ أ

َ
 20........................ أ

Sesungguhnya berita bumi adalah ia menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-
laki ataupun perempuan yang mereka perbuat di atasnya. Bumi itu akan berkata, "Ia telah berbuat 

begini dan begitu pada hari ini dan hari itu." Inilah yang diberitakan bumi ...............................20 

 22.................. -ريض اهلل عنهم-: أرسل إيل أبو بكر مقتل أهل ايلمامة وعنده عمر -واكن ممن يكتب الويح-قال زيد بن ثابت األنصاري 

Dari Zaid bin Ṡābit Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu-, dia adalah salah seorang penulis wahyu, ia 
berkata, "Abu Bakar mengirim pesan kepadaku setelah perang Yamāmah, dan ternyata Umar ada 
di sisinya. Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 'Sesungguhnya Umar mendatangiku dan 
berkata, 'Perang Yamāmah telah menelan banyak korban. Aku khawatir perperangan di berbagai 
tempat akan menelan banyak korban dari kalangan Qari, sehingga akan menyebabkan sebagian 
besar Alquran juga akan hilang, kecuali engkau segera mengumpulkannya. Dan aku berpendapat, 
sebaiknya engkau segera mengumpulkan Alquran." Abu Bakar berkata, 'Aku pun bertanya kepada 
Umar, 'Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?' Umar menjawab, 'Perkara ini, demi Allah adalah ide yang baik.' 
Umar selalu membujukku hingga Allah melapangkan dadaku dan akhirnya aku sependapat 
dengan Umar. Zaid bin Ṡābit berkata, 'Dan Umar duduk di sisinya tidak berkomentar apapun.' 
Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang cerdas, kami sama sekali 
tidak curiga sedikit pun padamu. Kamu yang telah menulis wahyu untuk Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-. Karena itu, telusurilah Alquran dan kumpulkanlah.' Demi Allah, sekiranya dia 
memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya hal itu tidaklah lebih berat daripada 
mengumpulkan Alquran yang dia perintahkan padaku. Zaid bertanya, 'Bagaimana kalian 
melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?' 
Ia menjawab, 'Demi Allah, itu adalah kebaikan.' Abu Bakar terus membujukku, hingga Allah pun 
melapangkan dadaku, sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Maka 
aku pun mulai menelusuri Alquran, mengumpulkannya dari kulit-kulit, tulang-tulang, pelepah 
kurma, dan dari hafalan para Qari (penghafal Alquran). Dan aku pun mendapatkan dua ayat dari 
surah At-Taubah ada di Abu Khuzaimah Al-Anṣāri, yang tidak aku dapatkan pada seorang pun 
selain darinya. Yakni ayat: 'Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, 
berat terasa olehnya penderitaanmu, ia sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 
bagimu,' (At-Taubah: 128) hingga akhir kedua ayat tersebut. Lembaran-lembaran Alquran itu pun 
tetap tersimpan pada Abu Bakar hingga Allah mewafatkannya. Kemudian beralih kepada Umar 

semasa hidupnya, lalu berpindah lagi ke tangan Ḥafṣah binti Umar." (HR. Bukhari) .................22 

حب أن أسمعه من غريي-صىل اهلل عليه وسلم-قال يل انليب 
ُ
 28...... : اقرأ يلعَّ القرآن، قلت: يا رسول اهلل، أقرأ عليك، وعليك أنزل؟! قال: إين أ

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata kepadaku, "Bacakanlah Alquran kepadaku.” Maka 
kukatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah saya bacakan Alquran kepada Anda 
sementara Alquran itu diturunkan kepada Anda?!" Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku senang 
mendengarnya dibaca oleh selain diriku.” Maka akupun membacakan kepada beliau surah An-
Nisā`, hingga ketika aku telah sampai pada ayat ini, “Lalu bagaimanakah ketika Kami datangkan 
saksi bagi setiap umat dan Kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka,” maka beliau bersabda, 
“Cukup, sampai di sini saja.” Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau 

bercucuran air mata. ..................................................................................................................28 

لني اختصماقول اهلل تعاىل: )ألم تر إىل اذلين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إيلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت( نزلت يف رج
 ...................................................................................................................................................30 
"Firman Allah -Ta'ālā-, "Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang 

mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada 
apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada 

thaghut." Ayat ini turun mengenai dua orang yang berselisih. ....................................................30 
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م امرأته ليس بيشء»اكن ابن عباس، يقول:   32.......................................... وقال: }لقد اكن لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة{« إذا حرَّ

Ibnu Abbas berkata, "Jika (seorang suami) mengharamkan istrinya, maka itu bukan talak." Ia 
membaca ayat, "Telah ada untuk kalian pada Rasulullah teladan yang baik." (Al-Aḥzab: 21). ....32 

 34..................... اكن بني رجل من املنافقني ورجل من ايلهود خصومة فقال ايلهودي: نتحاكم إىل حممد، وقال املنافق: نتحاكم إىل ايلهود

Terjadi perselisihan antara seorang munafik dan seorang lelaki Yahudi. Orang Yahudi berkata, 
"Kita ajukan perkara kepada Muhammad sebagai hakim"; sebab dia tahu bahwa beliau tidak 
mengambil suap. Orang munafik berkata, "Kita ajukan perkara kepada orang Yahudi sebagai 

hakim;" karena ia tahu bahwa mereka menerima suap. ..............................................................34 

نَّ َبْعَضُهم وََجَد يف نفسه -ريض اهلل عنه-اكن عمر 
َ
ْشيَاِخ بَْدٍر فََكأ

َ
 36.................................................................. يُْدِخلُِِّن مع أ

Itu merupakan (isyarat dekatnya) ajal Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang diberitahukan 
oleh Allah kepada beliau. Allah berfirman, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan 
kemenangan." Dan itu adalah tanda dekatnya ajalmu. "Maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu 

dan mohonlah ampunan kepada-Nya karena Dia-lah Zat Yang Maha Penerima Taubat". ..........36 

 39........................... اهلل ماال، فَسلََّطه ىلع َهلََكِتِه يف احلق، ورجل آتاه اهلل ِحْكَمًة، فهو يَقيض بها وُيَعلَِّمهاال َحَسَد إال يف اثنتني: رجل آتاه 

Tidak boleh hasad (iri hati) kecuali pada dua orang: Orang yang Allah anugerahkan baginya harta, 
lalu ia infakkan di jalan kebenaran/kebaikan, dan orang yang Allah karuniakan hikmah (ilmu yang 
berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah), lalu ia memutuskan perkara/mengadili dengannya dan 

mengajarkannya. ........................................................................................................................39 

عم قل ال هلإ إال اهلل، لكمة وعنده عبد اهلل بن أيب أمية وأبو جهل، فقال هل: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا حرَضْت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهلل 
 41............................................................................................................................ أحاج لك بها عند اهلل

Tatkala (tanda) kematian datang kepada Abu Ṭālib, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mendatanginya. Beliau mendapati Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berada di 
sampingnya. Lalu beliau berkata, “Wahai pamanku, katakanlah Lā ilāha illallāh, sebuah kalimat 

yang aku akan berhujjah untukmu dengannya di sisi Allah. .......................................................41 

تطلق مره فلرياجعها، ثم يلمسكها حىت تطهر، ثم حتيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة اليت أمر اهلل أن 
 44........................................................................................................................................ نساءهلا ال

Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci, kemudian haid 
kembali kemudian suci. Maka pada saat itu bila ia mau, ia boleh mempertahankannya, dan bila 
ingin, ia juga boleh menceraikannya sebelum dia menggaulinya. Itulah Iddah yang diperintahkan 

oleh Allah untuk mentalak istri. .................................................................................................44 

 46.................................................................................. يؤىت يوم القيامة بالقرآن وأهله اذلين اكنوا يعملون به يف ادلنيا

Pada hari kiamat, Alquran akan didatangkan dan juga para ahli Alquran, yaitu orang-orang yang 
mengamalkannya di dunia .........................................................................................................46 

 49..................................................................................................................................... احلديث وعلومه

يِعَ الرجل إىل غري أبيه، أو يُِري َعيْنَُه ما لم تََر، أو يقول ىلع رسول اهلل   51............. ما لم َيْقْل  -صىل اهلل عليه وسلم-إن من أعظم الِفَرى أن يَدَّ

"Diantara dusta yang paling besar adalah seseorang mengaku anak kepada selain bapaknya, atau 
mengaku bermimpi padahal dia tidak bermimpi, atau berkata atas nama Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam apa yang tidak beliau ucapkan". ......................................................................51 

ثُوا عن بَ  أ َمْقَعَده من انلَّاربَلُِّغوا َعِّنِّ ولو آية، وَحدِّ  53......................................... ِِّن إَسائيل وال َحَرج، ومن َكَذب يلعَّ ُمتََعِمَدا فَليَتَبَوَّ

Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat saja dan ceritakanlah (kabar) oleh kalian 
dari Bani Israil dan tidak masalah. Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah 

ia menempati tempat duduknya di neraka. ................................................................................53 

ث عِّن حبديث يَُرى أنه كذب فهو أحد الاكِذبنَي  55......................................................................................... من حدَّ

Siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis yang dia anggap dusta maka dia adalah salah 
seorang pendusta. ......................................................................................................................55 

 57..................................................................................................................................... أحاديث العقيدة
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 59........................................................................................... ابغِّن أحجاًرا أستنفض بها، وال تأتِّن بعظم وال بروثة

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa dirinya pernah bersama Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- membawakan wadah berisi air untuk berwudu dan memenuhi keperluan beliau. 
Ketika dia ikut bersama beliau dengan membawa wadah berisi air tersebut, beliau bertanya, "Siapa 
ini?" Abu Hurairah menjawab, "Saya, Abu Hurairah." Beliau bersabda, "Tolong carikan aku batu 
untuk bersuci, dan jangan kamu mengambil tulang dan kotoran hewan." Kemudian aku 
mendatangi beliau dengan membawa beberapa batu dengan ujung pakaianku. Hingga aku 
meletakkannya di samping Rasulullah, setelah itu aku beranjak pergi. Ketika beliau selesai dari 
keperluannya, aku pun berjalan bersama beliau. Kemudian aku bertanya, "Ada apa dengan tulang 
dan kotoran hewan?" Beliau menjawab, "Keduanya adalah makanan jin. Aku pernah didatangi 
oleh utusan bangsa jin Naṣībīn dan mereka adalah golongan jin yang paling baik. Mereka meminta 
bekal makanan kepadaku. Maka, aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka 
menjumpai tulang dan kotoran hewan melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan." 

(HR. Bukhari) ............................................................................................................................59 

 62.................................................................................................................. اتق اهلل، وأمسك عليك زوجك

"Bertakwalah kepada Allah dan pertahankanlah terus istrimu"! .................................................62 

دُّوا زاكة 
َ
َمَراَءُكْم: تدخلوا جنة ربكماتقوا اهلل، وصلَّوا مَخَْسُكْم، وصوموا شهركم، وأ

ُ
 65..................................... أمواِلكم، وأطيعوا أ

Bertakwalah kalian kepada Allah, tunaikanlah kelima shalat kalian, kerjakanlah puasa di bulan 
(Ramadhan) kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan patuhilah para pemimpin kalian, niscaya 

kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian! .......................................................................65 

 68......................................................................................... اتقوا دعوات املظلوم فإنها تصعد إىل السماء كأنها رشار

"Takutlah terhadap doa orang yang teraniaya! Sesungguhnya doa tersebut naik ke langit laksana 
percikan api". .............................................................................................................................68 

 69.......................................................................... ة ىلع امليتاثنتان يف انلاس هما بهم كفر: الطعن يف النسب، وانلياح

Dua perangai kekufuran dalam diri manusia: mencela nasab dan meratapi mayat. ....................69 

أتلومِّن  احتج آدم وموىس، فقال هل موىس: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة، قال هل آدم: يا موىس اصطفاك اهلل بكالمه، وخط لك بيده،
 70............................................................. ل أن خيلقِّن بأربعني سنة؟ فحج آدم موىس، فحج آدم موىسىلع أمر قدره اهلل يلع قب

"Adam dan Musa berdebat. Musa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, engkau ayah kami, engkau 
telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga." Adam berkata kepada Musa, 
"Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalam-Nya dan menetapkan keputusan dengan 
tangan-Nya. Apakah engkau menyalahkanku atas hal yang telah ditetapkan Allah kepadaku 
empatpuluh tahun sebelum menciptakanku?" Adam berhasil mengalahkan Musa dengan hujjah. 

Adam berhasil mengalahkan Musa dengan hujjah". ...................................................................70 

، وإن أصابك َشٌء فال َتُقْل: لو أنِّن َفَعلُْت لاكن كذا وكذا، ولكن قل : قََدُر اهلل، وما شاء َفَعَل، احرِْص ىلع ما َينَْفُعَك، واستَِعْن باهلل وال َتْعَجَزنَّ
 73..................................................................................................................... َتْفتَُح َعَمَل الشيطانِ « لو»فإن 

"Raihlah apa yang bermanfaat bagimu! Mohonlah pertolongan Allah dan jangan lemah 
(menyerah)! Jika sesuatu (musibah) menimpamu, jangan katakan, "kalau saja aku berbuat tentu 
sudah begini dan begini." Tetapi katakan qadarullah (takdir Allah) dan apa yang dikehendakiNya 

pasti terjadi. Sesungguhnya ungkapan 'kalau saja' (andai) membuka garapan buat setan". ........73 

ُه باجلنهة ْ  75..................................... اذهْب بِنَْعيَلَّ هاتني، فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل ُمْستَيِْقنًا بها قلبه، فَبرَشِّ

Bawalah kedua sandalku ini! Siapa saja yang engkau temui dari balik kebun ini, yang mana ia 
bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dengan yakin sepenuh hati, 

maka gembirakanlah ia dengan surga! .......................................................................................75 

ع  78................................................................................................. ارفع رأسك وقل يُسمع، وسل تُعط، واشفع تُشفَّ

Angkat kepalamu dan katakan, pasti engkau didengar; mintalah, pasti engkau diberi; dan 
mohonlah syafaat, pasti engkau diberi syafaat. ...........................................................................78 

 79.............................................................................................. اْشَفُعوا تُؤَجُروا، ويقيض اهلل ىلع لساِن نبيه ما أحب

Berilah syafa’at, niscaya kalian akan diberi pahala. Dan Allah pasti akan menetapkan melalui lisan 
NabiNya apa yang dicintaiNya. ..................................................................................................79 
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 81....................................................................................................................... اعدد ستًّا بني يدي الساعة

Hitunglah enam perkara menjelang hari kiamat, yakni: kematianku, pembebasan Bait al-Maqdis 
(Masjidil Aqsa), kematian masal yang menimpa kalian seperti penyakit scrapie pada domba, 
melimpahnya harta hingga seseorang diberi 100 dinar namun masih murka, kemudian terjadinya 
fitnah yang tidak satu rumah pun milik bangsa Arab kecuali dimasukinya, kemudian perjanjian 

damai antara kalian dan Bani Aṣfar (Romawi) ...........................................................................81 

رضب مملواك بعده أبًدا
َ
 83..................................................... اعلم أبَا مسعود أن اهلل أقَْدُر عليك ِمنْك ىلع هذا الُغالم، فقلت: ال أ

Ketahuilah wahai Abu Mas’ud, sesungguhnya Allah lebih kuasa menghukummu daripada dirimu 
menghukum budak lelaki ini.” Lalu aku berkata, “Aku tidak akan memukul seorang budak pun 

setelah ini selamanya". ...............................................................................................................83 

 85.................................................................................... اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه

Dari Jundub bin Abdillah, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Bacalah 
Alquran selama hati kalian terhimpun kepadanya! Jika kalian berselisih maka tinggalkanlah!" 

(HR. Bukhari). ...........................................................................................................................85 

 87...................................................................................................... اإليماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن أو بِْضٌع وِستُوَن ُشْعبَة

Iman terdiri dari tujuhpuluhan atau enampuluhan cabang: cabang paling utama adalah ucapan 
tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan cabang paling rendah adalah 

menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu juga salah satu cabang dari iman......................87 

ِريِق اإليماُن بِْضٌع  َذى َعِن الطَّ
َ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
فَْضلَُها قَْوُل: ال هلإ إال اهلل، َوأ

َ
 89.......... ، َواحلَيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اإِليَمانِ وََسبُْعوَن أو بِْضٌع وِستُوَن ُشْعبًَة: فَأ

Iman itu memiliki tujuh puluhan lebih atau enam puluhan lebih cabang; cabang yang paling utama 
ialah ucapan Lā ilāha illallāh (tiada Ilah yang berhak disembahselain Allah), dan cabang yang 
paling rendah ialah menyingkirkan duri dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman.

 ...................................................................................................................................................89 

 91.................................................................................................................... اإليمان يمان واحلكمة يمانية

Iman itu berada di Yaman dan hikmah (bersama penduduk) Yaman. Aku mendapati Rabb kalian 
memberikan jalan keluar (dari kesempitan dan permasalahan) dari arah Yaman. Ketahuilah, 
sesungguhnya kekufuran, kefasikan dan kerasnya hati itu berada pada orang-orang yang 

berlomba-lomba memperbanyak harta yaitu orang-orang kasar dan sombong. .........................91 

 93........................................................................................................... األرض لكها مسجد إال املقربة واحلمام

Bumi itu semuanya adalah masjid, selain kuburan dan kamar mandi. .......................................93 

 95............................................................................. الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا أهل األرض يرمحكم من يف السماء

Para penyayang disayangi oleh Yang Maha Pengasih. Sayangilah penghuni bumi, niscaya yang di 
langit menyayangi kalian. ...........................................................................................................95 

 97............................................................................................... الرجل ىلع دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل

Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah seorang dari kalian 
memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekatnya. ............................................................97 

 99............................................................................... إال، ولكن اهلل يذهبه باتلولكالطرية رشك، الطرية رشك، وما منا 

Ṭiyarah (perasaan sial) itu syirik. Ṭiyarah itu syirik. Tidak ada seorang pun di antara kita 
melainkan pernah ditimpa ṭiyarah. Hanya saja Allah melenyapkannya dengan tawakal. ............99 

 101 .......................................................................................... الكريس موضع القدمني، والعرش ال يقدر أحد قدره

Kursi adalah tempat kedua kaki dan 'Arsy tidak ada seorang pun yang mampu mengukurnya. 101 

 103 .......................................................................................... اهلل الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها اذلي خلقها

"Allah adalah dokter. Sedangkan engkau hanyalah teman dekat. Dokternyalah yang telah 
menciptakannya". .................................................................................................................... 103 

! قلتم واذلي نفيس بيده كما قالت بنو إَسائيل ملوىس نَنُ  105 .................................................................... اهلل أكرب، إنها السُّ

Allahu Akbar, itu adalah ajaran-ajaran (orang sebelum kalian). Demi (Allah) yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, kalian telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dahulu diucapkan Bani 

Israil kepada Musa. .................................................................................................................. 105 
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 108 ............................................................................................................... امهلل اجعله هاديا مهديا واهد به

Ya Allah, jadikanlah ia (Mu'āwiyah) seorang yang memberi petunjuk dan yang mendapatkan 
petunjuk, serta berikanlah orang lain petunjuk melalui dirinya. ............................................... 108 

 109 ............................................................................................................. امهلل اغفر لقويم، فإنهم ال يعلمون

Ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. ........................ 109 

 111 .... وما أخرت، وما أَسرت وما أعلنت، وما أَسفت، وما أنت أعلم به مِّن، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال هلإ إال أنتامهلل اغفر يل ما قدمت 

"Ya Allah, ampunilah (dosa) yang telah aku lakukan dan yang akan datang, apa yang aku 
sembunyikan dan yang terang-terangan, apa yang aku sia-siakan dan apa yang lebih Engkau 
ketahui dariku. Engkaulah Yang Mendahulukan dan Engkaulah Yang Mengakhirkan. Tidak ada 

Tuhan yang benar selain Engkau". ........................................................................................... 111 

 116 .......................................................................................................... امهلل إين أحبه فأحبه، وأحب من حيبه

Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya maka cintailah ia dan cintailah orang yang 
mencintainya. .......................................................................................................................... 116 

اخلريات، وترك املنكرات، وحب املساكني، وأن تغفر يل وترمحِّن، وإذا أردت فتنة يف قوم فتوفِّن غري مفتون، وأسألك حبك امهلل إين أسألك فعل 
 118 .................................................................................................. وحب من حيبك، وحب عمل يقرب إىل حبك

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kemudahan melakukan kebaikan, meninggalkan 
kemungkaran, mencintai orang-orang miskin dan Engkau mengampuni serta merahmatiku. Jika 
Engkau menghendaki adanya fitnah pada suatu kaum, maka wafatkanlah aku tanpa tertimpa 
fitnah. Aku juga memohon agar dapat mencintai-Mu, mencintai orang yang mencintai-Mu, dan 

mencintai amalan yang dapat mendekatkanku kepada cinta-Mu. ............................................ 118 

هدين ملا امهلل رب جربائيل، ومياكئيل، وإَسافيل، فاطر السماوات واألرض، اعلم الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون، ا
 122 ......................................................................... اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إىل رصاط مستقيم

"Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil. Pencipta langit dan bumi, Dzat Yang mengetahui 
perkara gaib dan tampak. Engkaulah yang menetapkan keputusan apa yang diperselisihkan di 
antara hamba-hamba-Mu. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan (manusia) 
dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan siapa saja yang Engkau kehendaki ke jalan 

yang lurus". .............................................................................................................................. 122 

 124 ......................................................... امهلل ال جتعل قربي وثنا يُعبد، اشتد غضب اهلل ىلع قوم اَتذوا قبور أنبيائهم مساجد

Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah! Allah sangat murka 
kepada kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid. ...................... 124 

امهلل لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توَّكت، وإيلك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت وما أخرت، وأَسرت وأعلنت، وما أنت أعلم 
 126 .......................................................................................................................... به مِّن، ال هلإ إال أنت

"Ya Allah, aku menyerahkan diri kepada-Mu, beriman kepada-Mu, bertawakal kepada-Mu, 
mengajukan perkara kepada-Mu, dan mengajukan gugatan kepada-Mu. Karena itu, ampunilah 
aku dari dosa yang telah lalu dan yang akan datang, apa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi 
dan terang-terangan, dan apa yang Engkau lebih tahu dariku. Tidak ada Tuhan yang berhak 

disembah selain Engkau". ........................................................................................................ 126 

ًدا رَُسوُل اهلِل، فذلك قوهُلُ تعاىل: يُثَبُِّت  نَّ حُمَمَّ
َ
ْن ال هلإَ إال اهلُل، وأ

َ
ْنيَا ويف اهلُل اذِليَن آَمنُوا  املسلُم إذا ُسئَِل يف الَقرْبِ يَْشَهُد أ بالَقْوِل اثلَهابِِت يف احلَيَاِة ادلُّ

 130 .......................................................................................................................................... اآلِخَرةِ 

Seorang muslim apabila ditanya di kubur, tentu dia bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang haq selain 
Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itulah (makna) firman Allah -Ta'ālā-, 
"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam 

kehidupan di dunia dan di akhirat." (QS. Ibrahim: 27) ............................................................. 130 

 132 ................................................................. املسلُم من َسِلَم املسلموُن من لسانِه وَيِدهِ، واملهاجُر من َهَجَر ما نىه اهلُل عنه

“Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. 
Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah". ....... 132 

 134 ...................................................................... انزعها فإنها ال تزيدك إال وهنا، فإنك لو مت ويه عليك ما أفلحت أبدا
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Lepaskan gelang itu, karena ia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Sesungguhnya jika 
engkau meninggal dunia dan gelang itu masih ada di tubuhmu, maka engkau tidak akan 

beruntung selama-lamanya. ..................................................................................................... 134 

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: امهلل انشق القمر ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فلقتني، فسرت اجلبل فلقة، واكنت فلقة فوق اجلبل، 
 136 ........................................................................................................................................... اشهد

"Bulan pernah terbelah pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjadi dua bagian. 
Lantas gunung menutupi satu potongan dan satu potongan lain (dari bulan itu) ada di atas 

gunung. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ya Allah, saksikanlah"! ................ 136 

 137 ........................... -تبارك وتعاىل-فقلنا: أنت سيدنا، فقال السيد اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-انطلقت يف وفد بِّن اعمر إىل رسول اهلل 

Saya pernah ikut dalam rombongan Bani 'Āmir yang sowan kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-. Lantas kami berkata, "Engkau adalah sayyid (junjungan) kami." Beliau memotong, 

"Sayyid yang sebenarnya adalah Allah -Tabāraka wa Ta'ālā-". .................................................. 137 

يقول: هما رحيانتاي من  -صىل اهلل عليه وسلم-، وسمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-قتلوا ابن انليب  انظروا إىل هذا، يسألِّن عن دم اِلعوض، وقد
 139 ........................................................................................................................................... ادلنيا

Perhatikanlah oleh kalian orang ini. Dia bertanya kepadaku mengenai darah nyamuk, padahal 
mereka telah membunuh putra (cucu) Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan aku pernah 
mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Keduanya adalah wewangianku dari 

dunia". ..................................................................................................................................... 139 

ا املؤمُن فَإِنَّ اهلَل  َمه
َ
ْنيَا، وأ ْطِعَم بها ُطْعَمًة ِمَن ادلُّ

ُ
ِخُر هَلُ  -تعاىل-إَِنه الاكفَر إذا َعِمَل َحَسنًَة، أ ْنيَا ىلع َطاَعِتهِ يَدَّ َحَسنَاتُه يف اآلِخَرِة، وُيْعِقبُُه ِرْزقًا يف ادلُّ

 ................................................................................................................................................. 141 
Sesungguhnya orang kafir itu apabila melakukan kebaikan, ia langsung diberi balasan yang ia 
rasakan di dunia. Sedangkan bagi orang mukmin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan 
kebaikan-kebaikannya untuk di akhirat, dan ia dikaruniai rezeki di dunia karena ketaatannya.

 ................................................................................................................................................. 141 

صابَِع إِالَّ وَملٌَك 
َ
ْرَبِع أ

َ
، ما ِفيَها َموِْضُع أ ْن تَئِطَّ

َ
َماُء وَُحقَّ هلا أ ت السَّ طَّ

َ
رَى ما ال تََرْوَن، أ

َ
 143 .................... -تعاىل-َواِضٌع َجبَْهتَه َساِجًدا هلِل إِينِّ أ

Aku menyaksikan apa yang tidak kalian saksikan. Langit bergemuruh dan wajar saja ia 
bergemuruh. (Sebab) Tidak tersisa satu jengkal tempat pun di langit melainkan malaikat 

meletakkan keningnya bersujud kepada Allah -Ta'ālā-. ............................................................ 143 

َحبَّ اهلُل 
َ
يَل: إنَّ ا -تعاىل-إذا أ  الَعبَْد، نَاَدى ِجرْبِ

َ
َماِء: إنَّ اهلَل حًيِبُّ فالنا، فَأ ْهِل السَّ

َ
يُل، َفيُنَاِدي يف أ ْحِببُْه، َفيُِحبُُّه ِجرْبِ

َ
ِحبُّوهُ، هلَل تعاىل حُيِبُّ فالنا، فَأ

َماِء، ُثمَّ يُوَضُع هَلُ الَقبُوُل يف األرض ْهُل السَّ
َ
 145 ..............................................................................................َفيُِحبُهُه أ

Jika Allah -Ta'ālā- mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril (untuk 
memberitahukan) bahwa Allah -Ta'ālā- mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si fulan itu. 
Jibril pun lalu mencintainya. Selanjutnya ia berseru di tengah-tengah para penghuni langit, 
"Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian semua si fulan." Para 
penghuni langit pun mencintainya. Setelah itu, diapun dicintai oleh penduduk bumi. Di dalam 
riwayat Muslim disebutkan, "Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 
Allah -Ta'ālā- apabila mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berfirman, 
"Sesungguhnya Aku mencintai si fulan, maka cintailah ia!" Jibril pun mencintainya dan menyeru 
di langit. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian semua si 
fulan!" Orang itu pun dicintai oleh para penghuni langit. Selanjutnya diapun dicintai di bumi. Jika 
Allah membenci seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya Aku 
membenci si fulan, maka bencilah engkau kepadanya!" Jibril pun membencinya lalu berseru di 
tengah-tengah penghuni langit, "Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah kalian 

kepadanya!" Mereka pun membencinya. Selanjutnya diapun dibenti di bumi. ......................... 145 

َحبَّ اهلُل 
َ
يَل: إنَّ اهلَل تعاىل حُيِ  -تعاىل-إذا أ ِحبُّوهُ، الَعبَْد، نَاَدى ِجرْبِ

َ
َماِء: إنَّ اهلَل حِيبُّ فالنا، فَأ ْهِل السَّ

َ
يُل، َفيُنَاِدي يف أ ْحِببُْه، َفيُِحبُُّه ِجرْبِ

َ
بُّ فالنا، فَأ

َماِء، ُثمَّ يُوَضُع هَلُ الَقبُوُل يف األرِض  ْهُل السَّ
َ
 148 ..............................................................................................َفيُِحبُهُه أ

Jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril untuk memberitahukan 
bahwa Allah Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si fulan itu. Jibril pun lalu 
mencintainya. Selanjutnya ia berseru di tengah-tengah para penghuni langit, "Sesungguhnya 
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Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian semua si fulan." Para penghuni langit pun 
mencintainya. Setelah itu, kecintaan kepadanya diteruskan di bumi." ...................................... 148 

شديدة خوفًا من اهلل؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات  -أو قال رعدة-أن يويح باألمر تكلم بالويح أخذت السموات منه رجفة  -تعاىل-إذا أراد اهلل 
ًدا  150 ....................................................................................................................... صعقوا، وخروا هلل ُسجَّ

Jika Allah -Ta'ālā- hendak mewahyukan suatu perintah, Dia pun berfirman dengan wahyu 
sehingga langit bergetar -atau beliau bersabda, bergemuruh- keras karena takut kepada Allah. Jika 

penghuni langit mendengar itu, mereka pun pingsan lalu bersujud kepada Allah. ................... 150 

ٍة قَبض نبيَّها قبلها، فجعلَه هلا فَرًطا وَسلًفا بني يديها -تعاىل-إذا أراد اهلل  مَّ
ُ
 152 .............................................................. رمحَة أ

"Jika Allah menghendaki rahmat bagi umat-Nya, Dia mewafatkan Nabi umat itu sebelum mereka 
lalu menjadikannya sebagai simpanan pahala terdahulu bagi umat". ....................................... 152 

 154 ...................................................................................................... إذا أراد اهلل بعبد خريا استعمله قبل موته

Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah memanfaatkannya sebelum 
kematiannya. ........................................................................................................................... 154 

 155 ................................................................... إذا أراد اهلل بقوم عذابا، أصاب العذاب من اكن فيهم، ثم بعثوا ىلع أعماهلم

Jika Allah hendak menimpakan azab kepada satu kaum, maka azab itu menimpa semua orang 
yang ada di tengah-tengah mereka. Setelah itu mereka dibangkitkan sesuai amalannya. ......... 155 

 157 ............................................................................................... إذا أراد اهلل قبض عبد بأرض جعل هل بها حاجة

Jika Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba di suatu negeri, maka Dia menjadikannya 
punya keperluan ke negeri itu. ................................................................................................. 157 

بُْت ِمنُْه بَااًع، وإذا أتاين بُْت إيله ِذَرااًع، وإذا َتَقرهَب إيلَّ ِذَرااًع َتَقره تَيْتُه َهْرَولَةً  إذا َتَقرَّب العبُد إيلَّ ِشرْبا َتَقرَّ
َ
 158 .............................. َيْميِش أ

Jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, niscaya Aku mendekatinya satu hasta. Jika dia 
mendekatiku satu hasta, niscaya Aku mendekatinya satu depa. Jika dia mendatangiku dengan 

berjalan kaki, niscaya Aku mendatanginya dengan berlari kecil. .............................................. 158 

 160 ....................................................... ع بأرض، وأنتم فيها، فال َترجوا منهاإذا سمعتم الطاعون بأرض، فال تدخلوها، وإذا وق

Apabila kalian mendengar wabah penyakit di sebuah negeri, maka janganlah memasukinya! 
Namun bila suatu negeri terkena wabah penyakit dan kalian sedang berada di dalamnya, maka 

janganlah kalian keluar dari sana! ............................................................................................ 160 

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصالة حىت تربز، وإذا اغب حاجب الشمس فدعوا الصالة حىت تغيب، وال حتينوا بصالتكم طلوع الشمس وال 
 162 .............................................................................................. لشيطانغروبها، فإنها تطلع بني قرين شيطان، أو ا

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Jika bagian lingkar luar matahari mulai terbit, janganlah kalian salat hingga terang 
(sempurna terbitnya), dan jika bagian lingkar luar matahari mulai terbenam, janganlah kalian 
salat hingga benar-benar telah hilang! Dan janganlah kalian menunggu untuk salat saat terbitnya 
matahari atau saat terbenamnya karena sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk 

setan." (HR. Bukhari). .............................................................................................................. 162 

اِنيًّا، فيقول: هذا فاَِكُكَك ِمَن انلَّارِ   164 .................................................... إذا اكن يَْوُم الِقيَاَمِة َدَفَع اهلُل إىل لُكِّ ُمْسِلٍم َيُهوِديًّا أو نرَْصَ

Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim 
lalu berfirman, "Inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka". ....................................... 164 

 166 ................................................................. إذا اكن يوم اجلمعة وقفت املالئكة ىلع باب املسجد يكتبون األول فاألول

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika hari Jumat tiba, 
para malaikat berdiri di pintu masjid untuk mencatat orang yang pertama datang dan seterusnya. 
Orang yang pertama kali datang laksana orang yang berkurban dengan seekor unta, kemudian 
setelahnya seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi, kemudian seekor domba, kemudian 
seekor ayam, kemudian sebutir telur. Jika imam sudah menuju mimbar maka para malaikat 

melipat catatan mereka kemudian mendengarkan zikir (khutbah)." (HR. Bukhari). ................ 166 

ْعَماِلُكمْ 
َ
ْجساِمُكْم، وال إىل ُصَوِرُكْم، ولَِكْن َينُْظُر إىل قُلُوبُِكْم وأ

َ
 168 ...................................................... إنَّ اهلَل ال َينُْظُر إىل أ

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh (fisik) kalian, tidak pula kepada bentuk rupa 
kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. ........................................ 168 
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ْن حَتِْلُفوا بِآبَائُِكمْ 
َ
 169 ........................................................................................................... إنَّ اهلل َينَْهاُكْم أ

Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak leluhur kalian. ............. 169 

رََجتنَْيِ كما بني السماء واألرض َها اهلل للُمجاِهدين يف َسِبيل اهلل ما بنَْيَ ادلَّ  171 ........................................ إنَّ يف اجلنَّة مائة َدرََجة أَعدَّ

Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang telah disiapkan Allah untuk para 
mujahid di jalan Allah. Jarak antara 2 tingkat seperti jarak antara langit dan bumi. ................ 171 

ْحيُوا ما َخلَْقتُم
َ
بُوَن يوم القيامة، يُقال هلم: أ ور ُيَعذَّ  172 ................................................................. إن اذلين يَْصنَُعون هذه الصُّ

"Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan 
pada mereka, 'Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan"'! ................................................... 172 

 174 ......................................................................إن الرحم شجنة آخذة حبجزة الرمحن، يصل من وصلها، ويقطع من قطعها

Sesungguhnya kekerabatan adalah satu cabang dalam genggaman Allah Yang Maha Pengasih; Dia 
akan menyambungkan orang yang menyambungnya dan memutuskan orang yang memutusnya.

 ................................................................................................................................................. 174 

وينإن الشيطان قال: وعزتك يا رب، ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم، قال الرب: وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفر
 ................................................................................................................................................. 176 
"Sesungguhnya setan berkata, "Demi kemuliaan-Mu wahai Tuhanku, aku tidak akan pernah 

berhenti menyesatkan hamba-hamba-Mu selama nyawa mereka berada di tubuhnya." Allah 
berfirman, "Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku tidak akan henti-hentinya memaafkan 

mereka, selama mereka memohon ampun kepadaku". ............................................................. 176 

رَية ِمن اجِلبْت ْرق والطِّ  178 ......................................................................................................... إن الِعيَافة والطَّ

"Sesungguhnya al-'Iyāfah, aṭ-Ṭarq, dan aṭ-Ṭiyarah termasuk al-Jibt (sihir)." 'Auf berkata, "Al-
'Iyāfah artinya mengusir burung (dengan tujuan menghasilkan sikap optimis atau pesimis), dan 
aṭ-Ṭarq artinya garis yang digoreskan di tanah (dengan tujuan membuka tabir gaib). Sedangkan 

al-Jibt menurut al-Hasan adalah gema setan". ......................................................................... 178 

 180 ....................................................................... ، أن يأيت املرء ما حرم اهلل عليه-تعاىل-يغار، وغرية اهلل  -تعاىل-إن اهلل 

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- itu cemburu dan kecemburuan Allah -Ta'ālā- itu terjadi jika 
seseorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. ......................................... 180 

 182 ............................................... يقول يوم القيامة: أين املتحابون جباليل؟ ايلوم أظلهم يف ظيل يوم ال ظل إال ظيل -تعاىل-إن اهلل 

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- berfirman pada hari kiamat, "Di manakah orang-orang yang saling 
mencintai karena keagungan-Ku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naungan-Ku di hari tidak 

ada naungan selain naungan-Ku". ............................................................................................ 182 

 والنِّْسياَن وما اْستُْكِرُهوا ع
َ
 184 ................................................................................ ليهإن اهلل جَتَاوَز يِل عن أميت اخلطأ

Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku dikarenakan keliru, lupa, dan 
karena dipaksa. ........................................................................................................................ 184 

 186 ..... ملوا صاحلًاإن اهلل تعاىل طيٌب ال يقبل إال طيبًا، وإن اهلل أمر املؤمنني بما أمر به املرسلني فقال تعاىل: يا أيها الرسل لكوا من الطيبات واع

Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah 
memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. 
Allah -Ta'ālā- berfirman: Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh!

 ................................................................................................................................................. 186 

ياٍن فال َتبَْحثُوا إن اهلل تعاىل فرَض فرائَِض فال تضيعوها، وحدَّ ُحدوًدا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكَت عن أشياَء رمحًة لكم غرَي نس
 189 ............................................................................................................................................ عنها

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian 
menyia-nyiakannya! Dan Allah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian 
menerjangnya! Allah juga mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian 
melanggarnya! Allah telah mendiamkan (tidak memberi ketetapan pasti dalam) beberapa hal, 
sebagai bentuk rahmat-Nya bukan karena lupa, maka janganlah kalian berlebihan dalam mencari-

carinya (mempermasalahkannya)! ........................................................................................... 189 

 191 ................................................................. فليسترت إن اهلل عز وجل حيي ستري حيب احلياء والسرت فإذا اغتسل أحدكم
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Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- Maha Pemalu lagi Maha Menutupi, Dia mencintai (sifat) 
malu dan menutup (aib/aurat), maka jika seseorang di antara kalian mandi, hendaklah dia 

memakai tabir! ......................................................................................................................... 191 

نوره، فمن أصابه من ذلك انلور اهتدى، ومن أخطأه ضل، فذللك أقول: جف القلم ىلع علم إن اهلل عز وجل خلق خلقه يف ظلمة، فألَق عليهم من 
 193 ............................................................................................................................................. اهلل

Sesungguhnya Allah -'Azza wa jalla- menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan, kemudian Allah 
memberi mereka penerang dari cahaya-Nya. Siapa yang terkena cahaya tersebut, ia memperoleh 
petunjuk, dan siapa yang meleset darinya maka ia tersesat. Oleh karena itu aku katakan, “Telah 

kering pena dalam pengetahuan Allah". ................................................................................... 193 

 195 ............................. إن اهلل قال: إذا تلقاين عبدي بشرب، تلقيته بذراع، وإذا تلقاين بذراع، تلقيته بباع، وإذا تلقاين بباع أتيته بأَسع

"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Jika hamba-Ku mendekat kepada-Ku satu 
jengkal, Aku akan mendekat padanya satu hasta, dan jika dia mendekat kepada-Ku satu hasta, 
maka Aku akan mendekat padanya satu depa, jika dia mendekat kepada-Ku dengan satu depa 

maka Aku akan mendekat kepadanya lebih cepat lagi". ............................................................ 195 

وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بانلوافل حىت  إن اهلل قال: من اعدى يل ويلا فقد آذنته باحلرب،
 197 ........................................................................................................................................... أحبه

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- berfirman, "Barangsiapa memusuhi wali-Ku maka Aku telah 
mengumumkan perang dengannya, dan tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan suatu 
ibadah yang lebih Aku cintai melebihi ibadah-ibadah yang Aku wajibkan kepadanya, dan hamba-
Ku senantiasa mendekat kepada-Ku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunah hingga Aku 

mencintainya". ......................................................................................................................... 197 

َ ذلك، فَمن  َهمَّ حبسنٍة فَلم يعَملها َكتبها اهلل عنده حسنًة اكملًة، وإن َهمَّ بها فعِملها كتبها اهلُل عنَده عرَش إن اهلل َكتََب احلسناِت والسيئاِت ثم بنََيه
 201 ................................................................................................ حسناٍت إىل َسبِعمائِة ِضْعٍف إىل أضعاٍف كثريةٍ 

Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan lalu menjelaskannya. 
Barangsiapa berniat melaksanakan kebaikan namun tidak jadi mengerjakannya, Allah tetap 
mencatatnya sebagai satu kebaikan sempurna di sisi-Nya. Jika ia berniat melakukan kebaikan lalu 
mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, bahkan sampai 

berlipat-lipat kebaikan di sisi-Nya ............................................................................................ 201 

 203 ........................................................................................................ إن اهلل يلميل للظالم، فإذا أخذه لم يفلته

Sesungguhnya Allah membiarkan orang yang zalim. Namun, apabila Allah telah menghukumnya, 
Dia tidak akan melepaskannya. ................................................................................................ 203 

 205 ... م فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا اذلبح، ويلحد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحتهإن اهلل حمسن حيب اإلحسان إىل لك َشء، فإذا قتلت

Sesungguhnya Allah Maha Baik dan mencintai kebaikan dalam segala sesuatu, maka jika kalian 
membunuh (perang) perbaikilah cara kalian membunuh, dan jika kalian menyembelih maka 
perbaikilah cara kalian menyembelih, dan hendaklah seseorang di antara menenangkan hewan 

sembelihannya. ........................................................................................................................ 205 

 207 ........................ إن اهلل هو املسعر القابض اِلاسط الرازق، وإين ألرجو أن ألَق اهلل وليس أحد منكم يطاِلِّن بمظلمة يف دم وال مال

“Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dialah yang membatasi 
dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang 

pun dari kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam darah (nyawa) dan harta”. ................. 207 

 209 ................................................................................................................ إن اهلل يصنع لك صانع وصنعته

"Sesungguhnya Allah menciptakan setiap orang dan perbuatannya". ....................................... 209 

يف  إن اهلل يقول ألهون أهل انلار عذابا: لو أن لك ما يف األرض من َشء كنت تفتدي به؟ قال: نعم، قال: فقد سأتلك ما هو أهون من هذا وأنت
 211 ................................................................................................... صلب آدم، أن ال ترشك يب، فأبيت إال الرشك

"Sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, 
"Seandainya engkau memiliki sesuatu di bumi, maukah engkau menebus siksaan dengannya?" 
Orang itu menjawab, "Ya." Allah berfirman, "Aku sudah pernah bertanya kepadamu sesuatu yang 
lebih ringan dari ini saat engkau berada di tulang punggung Adam, yaitu hendaknya engkau tidak 

menyekutukan-Ku, tetapi engkau enggan kecuali syirik". ......................................................... 211 
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ل يف الَعنَاِن  َحاب-إن املالئكة تزَْنِ ْمَع، فيسم -وهو السَّ ُق الشيطان السَّ ان، فيكذبون معها َفتَْذُكُر األمر قيُِضَ يف السماء، فَيَْسرَتِ عه، فيُوِحيَه إىل الُكهَّ
ْنُفِسهم

َ
 213 .................................................................................................................... مائة َكْذبَة من عند أ

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia menuturkan, "Sejumlah orang bertanya kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang para dukun." Beliau menjawab, "Mereka itu bukan apa-apa." 
Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, terkadang mereka menyampaikan sesuatu pada kami dan 
ternyata benar terjadi?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Kalimat itu bagian 
dari kebenaran yang disambar Jin lalu ia membisikkannya ke telinga walinya, kemudian mereka 
mencampurnya dengan 100 kedustaan." (Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat Bukhari dari Aisyah -
raḍiyallāhu 'anhā-, bahwa ia mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
"Sesungguhnya para malaikat turun ke awan, lalu menyebutkan perkara yang telah ditetapkan di 
langit. Setan lalu berusaha mencuri berita tersebut (dengan menguping) hingga berhasil 
mendengarnya. Lantas ia membisikkannya kepada dukun, yang lalu mencampurnya dengan 100 
kedustaan dari diri mereka sendiri." Sabda beliau, "fayaqurrruhā" dengan baris fathah pada huruf 
Yā`, serta dhammah pada huruf Qāf dan Rā`, artinya ia melemparkannya/membisikkannya. 

Adapun "al-'Anān" maka dengan baris fathah pada huruf `Ain. ............................................... 213 

 216 ............................................................ فأدناهم منه مزنلًة أعظمهم فتنةً  إن إبليس يضع عرشه ىلع املاء، ثم يبعث َساياه،

Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Iblis meletakkan 
singgasananya di atas air kemudian mengutus pasukannya. Prajurit yang kedudukannya paling 
dekat dengannya adalah prajurit yang paling besar kejahatannya. Seorang prajuritnya datang lalu 
berkata, "Aku sudah melakukan ini dan itu." Iblis berkata, "Engkau belum melakukan apa-apa." 
Nabi bersabda, "Lantas prajurit yang lain datang lalu berkata, "Aku tidak meninggalkan (manusia) 
sampai aku memisahkan antara dia dengan istrinya." Nabi bersabda, "Selanjutnya Iblis 
mendekatkan prajurit itu kepada dirinya dan berkata, "Ya, engkau telah melakukannya." (HR. 

Muslim). .................................................................................................................................. 216 

 218 . لة، فال يْبقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو حتت قدميهإن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه ينايج ربه، أو إن ربه بينه وبني القب

Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila berdiri dalam salatnya, maka sesungguhnya ia 
sedang bermunajat dengan Rabbnya -atau Rabbnya berada di antara dia dan kiblat-. Maka 
janganlah salah seorang dari kalian meludah ke arah kiblat, tetapi hendaklah ia meludah ke 

sebelah kirinya atau di bawah kakinya ..................................................................................... 218 

 221 ...... إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعيش، إن اكن من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة، وإن اكن من أهل انلار فمن أهل انلار

Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya 
tempat tinggalnya (di akhirat nanti) pada pagi dan petang hari. Jika ia termasuk penghuni surga, 
maka ia akan menghuni surga, dan jika termasuk penghuni neraka, maka ia akan menghuni 
neraka. Dan dikatakan kepadanya: “Inilah tempat tinggalmu hingga Allah membangkitkanmu di 

hari kiamat. .............................................................................................................................. 221 

 223 ................................................................................ إن أمركن ملما يهمِّن بعدي، ولن يصرب عليكن إال الصابرون

Sesungguhnya urusan kalian (Ummahatul Mukminin) termasuk yang membuatku sedih 
sepeninggalku, dan tidak akan bersabar menyantuni kalian selain orang-orang yang sabar. .... 223 

 225 ........................... إن أول ما خلق اهلل القلم، فقال هل: اكتب. فقال: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير لك َشء حىت تقوم الساعة

"Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Dia berfirman kepadanya, 
"Tulislah!" Pena bertanya, "Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah 

ketentuan segala sesuatu sampai kiamat tiba". ......................................................................... 225 

 227 ......................................................................... أن يعافيك -تعاىل-ت اهلل إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن شئت دعو

Jika engkau mau bersabar maka engkau mendapat Surga, dan jika engkau mau, aku pun akan 
berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. ......................................................................... 227 

 229 .......................................................................................إن صاحبكم حنظلة تغسله املالئكة، فسلوا صاحبته

Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda pada saat orang-orang melarikan diri dari sisi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
hingga sebagian mereka sampai di perkampungan di gunung arah Madinah. Selanjutnya mereka 
kembali lagi kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, sedangkan pada saat itu Ḥanẓalah 
bin Abi 'Āmir sedang berduel dengan Abu Sufyan bin Ḥarb. Saat Ḥanẓalah berhasil 
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mengunggulinya, ternyata Syaddād bin al-Aswad melihatnya, ia pun segera menebaskan 
pedangnya kepada Ḥanẓalah hingga tewas padahal saat itu ia hampir saja membunuh Abu Sufyan. 
Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya sahabat kalian, Ḥanẓalah 
dimandikan oleh para malaikat. Maka tanyalah istrinya (tentang sebabnya)." Istrinya berkata, 
"Dia keluar dalam keadaan junub saat mendengar seruan jihad." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- lalu bersabda, "Karena itulah dia dimandikan oleh para malaikat." (HR. Ibnu Hibban).

 ................................................................................................................................................. 229 

 232 ..................... إذا أحب قوما ابتالهم؛ فمن ريض فله الرىض، ومن سخط فله السخط -عاىلت-إن عظم اجلزاء مع عظم اِلالء، وإن اهلل 

Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian dan jika Allah mencintai suatu 
kaum, Dia pasti menguji mereka. Siapa yang ridha maka baginya keridhaan (Allah) dan siapa yang 

murka maka baginya kemurkaan (Allah). ................................................................................. 232 

 234 .................................................. يف الغداة اِلاردة، ثم تفيض جبهته عرقًا -صىل اهلل عليه وسلم-إن اكن يلزنل ىلع رسول اهلل 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Wahyu benar-benar turun kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di pagi hari yang dingin, kemudian dahi beliau bercucuran keringat. 

(HR. Muslim) ........................................................................................................................... 234 

 235 .................................................................................. إن هلل مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
"Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkelana di bumi untuk menyampaikan 

kepadaku ucapan salam dari umatku." (HR. Nasa'i). ................................................................ 235 

 237 ...........................................................ون القبور مساجدإن من رشار انلاس من تدركهم الساعة وهم أحياء، واذلين يتخذ

Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang-orang masih hidup pada saat 
terjadi kiamat dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. ............................. 237 

 239 .................................................................................... إن هذا القرآن أنزل ىلع سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيرس منه

Dari Umar bin Khaṭṭāb ia berkata, "Aku mendengar Hisyām bin Hakīm membaca surah Al-Furqān 
pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka aku mendengarkan bacaannya dengan 
berbagai macam bentuk bacaan yang belum pernah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
membacakannya kepadaku. Aku pun hampir menyergapnya di dalam salat, namun aku berusaha 
menunggunya hingga salam. Setelah salam aku menariknya dengan selendang yang dipakainya 
atau dengan selendangku sambil berkata, 'Siapakah yang telah membacakan surah ini (dengan 
bacaan seperti itu) kepadamu?' Hisyām menjawab, 'Rasullullah lah yang telah membacakannya 
kepadaku.' Aku (Umar) berkata, 'Engkau telah berbohong! Demi Allah, sungguh Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah membacakan surah yang engaku baca tersebut kepadaku. Maka 
akupun membawanya bertolak menghadap kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 
aku berkata, 'Ya Rasulullah, sungguh aku telah mendengarnya membaca surah Al-Furqān dengan 
dialek yang belum pernah engkau bacakan kepadaku, dan engkau telah membacakan surah 
tersebut kepadaku (dengan dialek yang berbeda).' Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, 'Lepaskan dia wahai Umar! Bacalah wahai Hisyām!' Maka Hisyām membacakan bacaan 
dalam surah Al-Furqān sebagaimana yang telah aku dengar tadi. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- bersabda, 'Seperti itulah Alquran diturunkan.' Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- bersabda, 'Bacalah wahai Umar!' Maka aku pun membacanya, lalu beliau bersabda, 
'Seperti itulah Alquran diturunkan.' Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya Alquran ini 

diturunkan atas tujuh huruf (dialek), maka bacalah apa yang mudah darinya'." (HR. Bukhari) 239 

 244 ................................. لقرب اذلي أسمع منهإن هذه األمة تبتىل يف قبورها، فلوال أن ال تدافنوا دلعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب ا

Sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya. Andai kalian tidak akan saling menguburkan, 
niscaya aku sudah memohon kepada Allah agar memperdengarkan pada kalian siksa kubur yang 
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 247 .................................................... إن هذه احلشوش حمترضة، فإذا أىت أحدكم اخلالء فليقل: أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث

Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihuni (oleh setan, pen), maka jika salah seorang di 
antara kalian hendak masuk kamar mandi (toilet), hendaklah membaca, "Aku berlindung kepada 

Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan". ...................................................................... 247 

 249 ................................................. إن هذه الصالة ال يصلح فيها َشء من الكم انلاس، إنما هو التسبيح واتلكبري وقراءة القرآن
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Sesungguhnya salat ini tidak sepantasnya terdapat ucapan manusia di dalamnya. Sesungguhnya 
ucapan yang pantas hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Alquran. ........................................... 249 

 257 .......................................................... إنك تأيت قوما من أهل الكتاب، فليكن أوَل ما تدعوهم إيله شهادة أن ال هلإ إال اهلل

Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka hendaknya pertama 
kali yang engkau dakwahkan adalah agar bersyahadat (bersaksi) bahwa tiada Ilah yang berhak 

diibadahi selain Allah. .............................................................................................................. 257 

 260 .................................................................................................................. إنما الطرية ما أمضاك أو ردك

Sesungguhnya ṭiyarah itu adalah perkara yang menjadikanmu terus melangkah atau 
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مني العظيم يوم القيامة ال يَِزن عند اهلل َجناح َبُعوضة  262 ..................................................................... إنه يَلَأيت الرجُل السَّ

Sesungguhnya kelak akan didatangkan seseorang yang sangat besar dan gemuk pada hari kiamat, 
akan tetapi timbangannya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. ........................................ 262 

 263 .................... إنه خيرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب اهلل رطبا، ال جياوز حناجرهم، يمرقون من ادلين كما يمرق السهم من الرمية
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anak panah dari busurnya.” Aku kira Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- juga bersabda, 
“Seandainya aku bertemu dengan mereka niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana 

bangsa Ṡamūd dibinasakan". .................................................................................................... 263 

با بكر إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل منكم خليل، فإن اهلل قد اَتذين خليال كما اَتذ إبراهيم خليال، ولو كنت متخذا من أميت خليال الَتذت أ
 268 .......................................................................................................................................... خليال

Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk mengangkat seorang dari kalian sebagai khalil 
(kekasih) bagiku. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil-Nya sebagaimana Allah 
menjadikan Ibrahim sebelumku sebagai khalil-Nya. Seandainya aku boleh menjadikan seseorang 

dari kalangan umatku sebagai khalil, niscaya kujadikan Abu Bakar sebagai khalilku. .............. 268 

 270 ................................................................................................إين أحبك يف اهلل، فقال: أحبك اذلي أحببتِّن هل
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Jauhilah tindakan melampaui batas! Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena 
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تَْدُروَن َمِن الُمْفِلُس 
َ
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َماءِ  ُل َما ُيْقىَض بنَْيَ انلَّاِس يَْوَم الِْقيَاَمِة يِف ادلِّ وَّ
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ث عن ملك من مالئكة اهلل من محلة العرش، إن ما بني شحمة أذنه إىل اعتقه مسرية سبعمائة اعم ِذن يل أن أحدِّ
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 278 .......................... أ

Saya diizinkan menceritakan tentang salah satu Malaikat Allah yang memikul ‘arsy, bahwa jarak 
antara bagian bawah telinganya dengan pundaknya sejauh jarak perjalanan tujuh ratus tahun.
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ْغيِم ىلع عبد اهلل بن رواحة 
ُ
ْختُه تبيك، وتقول: واَجباَلُه، واكذا، واكذا:  -ريض اهلل عنه-أ

ُ
ُد عليه. فقال حني أفَاق: ما قُلِْت شيئا إال فجعلت أ ُتَعدِّ
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Dari An-Nu'mān bin Basyīr -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata, “Abdullah bin Rawāḥah -
raḍiyallāhu 'anhu- pernah pingsan hingga membuat saudara perempuannya menangis dan 
berkata padanya, “Duhai gunung tempatku bernaung, begini dan begitu,” Ia berulang kali katakan 
hal kepada (saudara)nya. Ketika Abdullah sadar, ia berkata, “Tidaklah kamu katakan sesuatu 

melainkan dikatakan kepadaku, “Benarkah kamu demikian?!”. (HR. Bukhari). ....................... 280 
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ِمْرُت 
ُ
دماَءهم أن أقاتل انلاس حىت يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، وُيقيموا الصالة، وُيؤتوا الزاكة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مِّن  أ

 282 ........................................................................................... .-تعاىل-وأمواهَلم إال حبق اإلسالم وحسابُهم ىلع اهلل 

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, dan 
menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka terjaga dariku darahnya dan 

hartanya kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah -Ta'ālā-". ................... 282 

 284 ............................................................................................ أتاين دايع اجلن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن

Dari 'Āmir, ia berkata, aku bertanya kepada 'Alqamah, "Apakah Ibnu Mas'ūd ikut hadir bersama 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada malam terjadinya pertemuan dengan jin?" Dia 
berkata, lalu 'Alqamah menjawab, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ūd, "Apakah salah seorang dari 
kalian ikut hadir bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada malam terjadinya 
pertemuan dengan Jin?" Ibnu Mas'ūd menjawab, "Tidak, namun suatu hari kami berkumpul 
bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, tiba-tiba kami kehilangan beliau, lalu kami cari-
cari di lembah-lembah dan kampung-kampung. Kami lalu berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- telah diculik atau dibunuh." Dia berkata, "Pada malam itu, tidur kami betul-betul 
terusik. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berjalan menuju 
kami dari arah Hirā`. Ibnu Mas'ud berkata, lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, malam tadi kami 
betul-betul kehilangan anda, lalu kami cari-cari, akan tetapi kami tidak menemukan anda. Lalu 
kami tidur dengan perasaan menegangkan." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kemudian 
bersabda, "Malam tadi aku didatangi oleh utusan dari kelompok jin, lalu aku pergi bersamanya 
(menemui kaumnya) dan mengajarkan kepada mereka Alquran." Ibnu Mas'ūd kemudian berkata 
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menjadi makanan bagi hewan kalian." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kemudian 
melanjutkan sabdanya, "Oleh karena itu, janganlah kalian (para sahabat) beristinja dengan 

keduanya, karena keduanya itu adalah makanan sudara kalian (golongan jin)." (HR. Muslim) 284 

ن اهللأتعجبون من غرية سعد، فواهلل ألنا أغري منه، واهلل أغري مِّن، من أجل غرية اهلل حرم الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، وال شخص أغري م
 ................................................................................................................................................. 288 
"Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad. Demi Allah, sungguh, aku lebih cemburu 

darinya, dan Allah lebih cemburu dariku. Karena kecemburuan itulah maka Dia mengharamkan 
hal-hal keji, yang tampak dan tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah".

 ................................................................................................................................................. 288 

آمر رجال أثقل الصالة ىلع املنافقني: صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيها ألتوهما ولو حبًوا، ولقد هممت أن آمر بالصالة فتقام, ثم 
 291 .......................... يع برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بانلارفيصيل بانلاس, ثم أنطلق م

Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Andaikata 
mereka mengetahui apa-apa yang ada di dalam keduanya pasti mereka mendatanginya, meskipun 
dengan jalan merangkak. Sungguh aku hendak menyuruh seseorang mengumandangkan ikamah, 
kemudian aku menyuruh seseorang untuk mengimami salat manusia, lantas aku bersama dengan 
beberapa orang yang membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak mendatangi salat, 

sehingga aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. .................................................... 291 

 294 ................................................................................. أحب اِلالد إىل اهلل مساجدها، وأبغض اِلالد إىل اهلل أسواقها

Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan tempat yang paling dibenci Allah 
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 296 . لأحيانًا يأتيِّن مثل صلصلة اجلرس، وهو أشده يلع، فيفصم عِّن وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل يل امللك رجال فيلكمِّن فأيع ما يقو

Dari Aisyah Ummul Mukminin -raḍiyallāhu 'anhā-, bahwa Al-Hāriṡ bin Hisyām -raḍiyallāhu 
'anhu- bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Wahai Rasulullah, bagaimana 
caranya wahyu turun kepadamu?" Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 
"Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng dan cara ini yang paling berat 
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bagiku, lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Dan terkadang datang 
Malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku maka aku pun mengerti apa yang 
diucapkannya." Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- berkata, "Sungguh aku pernah melihat turunnya 
wahyu kepada Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada suatu hari yang sangat dingin lalu 

terhenti, dan aku lihat dahi Beliau mengucurkan keringat." (HR. Bukhari) .............................. 296 

ذات يوم احلسن، فصعد به ىلع املنرب، فقال: ابِّن هذا سيد، ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني من املسلمني -صىل اهلل عليه وسلم-رج انليب أخ
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ىلع أطم من آطام املدينة، فقال: هل ترون ما أرى، قالوا: ال، قال: فإين ألرى الفنت تقع خالل بيوتكم كوقع  -صىل اهلل عليه وسلم-أرشف انليب 
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"Apakah kalian melihat apa yang aku lihat?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, 
"Sesungguhnya aku melihat fitnah-fitnah berjatuhan di sela-sela rumah-rumah kalian seperti 
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 307 ............................. أعطيت مخًسا, لم يعطهن أحد من األنبياء قبيل: نرصت بالرعب مسرية شهر, وجعلت يل األرض مسجًدا وطهوًرا
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kemenangan dengan kegentaran (musuh) sejauh perjalanan satu bulan dan bumi dijadikan 

untukku sebagai tempat sujud dan bersuci. .............................................................................. 307 

 310 .................................................................... : هذا خايل فلريين امرؤ خاهل-صىل اهلل عليه وسلم-أقبل سعد، فقال انليب 

Sa'ad datang, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ini pamanku (dari pihak ibu), 
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 311 ............................................... أكرب الكبائر: اإلرشاك باهلل، واألمن من مكر اهلل، والقنوط من رمحة اهلل، وايلأس من روح اهلل

Dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah, merasa aman dari murka Allah, 
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َوى إىل اهلل فآَواُه اهلل إيله، وأما اآلخر فاْستَْحيا فاْستَْحيَا اهلل منه
َ
ُكم عن انلََّفِر اثلالثة: أما أحدهم فأ ْخرِبُ

ُ
خر، فأْعَرَض، فأعرَض اهلُل ، وأما اآلأال أ
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Allah, maka Allah pun melindunginya. Yang kedua, ia malu, maka Allah pun malu terhadapnya. 
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ْخرِبكم بأهل انلار؟ لُكُّ ُعتُلٍّ َجوَّ 
ُ
ُه ، أال أ بَرَّ
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ٍف ، لو أقسم ىلع اهلل أَل ْخرِبكم بأهل اجلنة؟ لكُّ ضعيٍف ُمتََضعَّ

ُ
 315 ...................... اٍظ ُمْستَْكرِبٍ أال أ
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teraniaya, seandainya ia bersumpah atas nama Allah niscaya Allah akan memenuhinya. Maukah 
kalian aku kabarkan mengenai penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang keras, kikir dan gemar 
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 317 ......... أال أحدثكم حديثا عن ادلجال ما حدث به نيب قومه! إنه أعور، وإنه ييجء معه بمثال اجلنة وانلار، فاليت يقول إنها اجلنة يه انلار.
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 319 ...................................................................................................... أال أستيح من رجل تستيح منه املالئكة

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang berbaring di rumahku 
dalam keadaan menyingkapkan kedua pahanya atau kedua betisnya. Lantas Abu Bakar minta izin 
(untuk masuk), beliau pun memberinya izin dalam kondisi beliau demikian. Lalu ia berbicara. 
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duduk dan merapikan pakaianmu." Beliau bersabda, "Tidakkah aku malu kepada seseorang yang 

membuat para malaikat malu kepadanya?!" (HR. Muslim). ..................................................... 319 
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Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada malam beliau diperjalankan (isra 
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 331 .................................................... قال: بعثت أنا والساعة هكذا، ويشري بإصبعيه فيمد بهما -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
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 333 ....... القديم، من الشيطان الرجيماكن إذا دخل املسجد قال: أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
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sallam- tinggal di Mekah selama sepuluh tahun, turun kepada beliau Alquran, dan di Madinah 

selama sepuluh tahun." (HR. Bukhari) ..................................................................................... 335 

م جالت أخرى، فقرأ، ثم جالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ حيىي، أن أسيد بن حضري بينما هو يللة يقرأ يف مربده، إذ جالت فرسه، فقرأ، ث
 336 ...................................................... فقمت إيلها، فإذا مثل الظلة فوق رأيس فيها أمثال الرسج، عرجت يف اجلو حىت ما أراها

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa suatu malam ketika Usaid bin Ḥuḍair sedang membaca (Alquran) 
di tempat penyimpanan kurma, tiba-tiba kudanya meronta-ronta. Ia membaca lagi lalu kuda itu 
meronta-ronta lagi. Ia membaca lagi lalu kuda itu meronta-ronta lagi. Usaid berkata, "Aku 
khawatir kalau-kalau kudaku menginjak Yahya. Lantas aku berdiri ke arah kuda itu, ternyata di 
atas kepalaku ada sesuatu seperti awan yang di dalamnya ada seperti lampu-lampu. Awan itu naik 
membumbung ke udara sampai aku tak bisa melihatnya." Usaid berkata; "Maka di pagi harinya, 
aku menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan berkata, "Wahai Rasulullah, tadi 
malam ketika aku sedang membaca Alquran di tempat penyimpanan kurma, tiba-tiba kudaku 
meronta-ronta!" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Bacalah terus wahai Ibnu 
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Ḥuḍair!" Usaid bin Ḥuḍair melanjutkan, "Aku pun membaca." Kuda itu meronta-ronta lagi." 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengtakan, "Bacalah terus wahai Ibnu Ḥuḍair!" Usaid 
berkata; "Lalu aku kembali membacanya, dan kudaku kembali seperti itu." Kemudian Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Bacalah terus wahai Ibnu Ḥuḍair!" Usaid berkata, "Lalu 
aku berpindah tempat karena Yahya dekat dengannya, dan aku khawatir ia terinjak olehnya. 
Kemudian aku melihat di atas kepalaku ada segumpal awan yang di dalamnya seperti lampu-
lampu terang naik membumbung ke udara sampai aku tak bisa melihatnya." Maka Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun bersabda: "Itu adalah malaikat yang mendengarkan bacaanmu, 
kalau kamu terus membacanya maka tentu orang lain dapat melihat malaikat tersebut tanpa 

terhalang sedikit pun." (HR. Muslim). ..................................................................................... 336 

ا؟ ما شاء اهلل وَْحَده-صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل قال للنيب   340 ..................................... : ما شاء اهلل وشئت، فقال: أجعلتِّن هلل نِدًّ

Seorang laki-laki berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Atas kehendak Allah dan 
kehendak Anda." Maka beliau pun bersabda, "Apakah engkau ingin menjadikanku sebagai 

tandingan bagi Allah? (Ucapkan), hanya atas kehendak Allah saja". ......................................... 340 

 342 ...................... ببيت يف اجلنة من قصب، ال صخب فيه، وال نصب -ريض اهلل عنها-برَشَّ خدجية  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi kabar gembira kepada Khadijah -raḍiyallāhu 
'anhā- berupa sebuah rumah di Surga dari mutiara, tak ada suara gaduh dan kelelahan di 

dalamnya. ................................................................................................................................ 342 

 344 ......................................................... سئل عن النُّرشة؟ فقال: يه من عمل الشيطان. -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya tentang jampi-jampi. Beliau bersabda, 
"Jampi-jampi itu merupakan perbuatan setan". ....................................................................... 344 

:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل أن  ْعِطنَيَّ هذه الرايَة رَُجاًل حيب اهلَل ورسوهَل َيْفتَُح اهلُل ىلع يديه»قال يوَم َخيرَْبٍ
ُ
 346 ..........................«أَل

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda pada perang Khaibar, "Sungguh, 
aku akan memberikan panji ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah 

akan memberikan kemenangan melalui tangannya". ................................................................ 346 

 349 ............................................................. أيت بدابة لريكبها فلما وضع رجله يف الراكب قال: بسم اهلل -ريض اهلل عنه-أن يلع 

Ali -raḍiyallāhu 'anhu- dibawakan seekor binatang tunggangan untuk ditungganginya. Ketika ia 
meletakkan satu kakinya pada sanggurdi, ia mengucapkan, "Bismillāh (Dengan nama Allah)".349 

ىلع إصبع، واجلبال ىلع إصبع، والشجر  ، فقال: يا حممد، إن اهلل يمسك السموات ىلع إصبع، واألرضني-صىل اهلل عليه وسلم-أن يهوديًّا جاء إىل انليب 
 352 ............................................................................................. ىلع إصبع، واخلالئق ىلع إصبع، ثم يقول: أنا امللك

Seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, 
"Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memegang langit-langit dengan satu jari-Nya, bumi-
bumi dengan satu jari-Nya, gunung-gunung dengan satu jari-Nya, pohon dengan satu jari-Nya 

dan makhluk-makhluk dengan satu jari-Nya." Selanjutnya Allah berfirman, "Aku adalah raja".
 ................................................................................................................................................. 352 

 354 ...........................................................................................................أنا أَحقُّ بَِذا ِمنك جَتَاوُزوا عن َعبِْدي

Aku lebih berhak berbuat begitu daripada engkau, maafkanlah hamba-Ku ini! ........................ 354 

 356 ............................................................... أنا أغىن الرشاكء عن الرشك؛ من عمل عمال أرشك ميع فيه غريي تركته ورشكه

Aku adalah Zat yang paling tidak butuh pada semua sekutu. Barangsiapa beramal dengan 
mempersekutukan diri-Ku dalam amalnya, maka Aku tinggalkan dia bersama sekutunya. ...... 356 

 358 ............................................................................................................................ أنت مع من أحببت

Engkau bersama orang yang engkau cintai ............................................................................... 358 

 360 ....... قال يف األنصار: ال حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، من أحبهم أحبه اهلل، ومن أبغضهم أبغضه اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-أنه 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda tentang orang-orang Ansar, "Tidak mencintai mereka 
selain orang yang beriman dan tidak membenci mereka selain orang munafik. Siapa mencintai 

mereka, Allah mencintainya dan siapa membenci mereka, Allah membencinya". ..................... 360 

يقبلك ما قبلتك -صىل اهلل عليه وسلم-فقبَّله، وقال: إين ألعلم أنك حجر، ال ترض وال تنفع، ولوال أين رأيت انليب أنه جاء إىل احلجر األسود، 
 ................................................................................................................................................. 362 
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Bahwasannya dia (Umar bin Al-Khaṭṭāb) mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya seraya 
berkata, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak mendatangkan bahaya 
dan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menciummu, aku 

pun tak akan menciummu". ..................................................................................................... 362 

 364 .................................................................. أنه ذكر رجال من بِّن إَسائيل، سأل بعض بِّن إَسائيل أن يسلفه ألف دينار

Beliau pernah mengisahkan: bahwa ada seorang dari Bani Israil yang meminjam uang seribu dinar 
kepada Bani Israil lainnya. Orang yang meminjamkan berkata, “Datangkanlah saksi-saksi! Aku 
ingin mempersaksikan peminjaman ini kepada mereka.” Peminjam berkata, “Cukuplah Allah 
sebagai saksinya.” Orang yang meminjamkan berkata lagi, “Datangkanlah seorang penjamin.” 
Peminjam berkata, “Cukuplah Allah sebagai penjamin.” Orang yang meminjamkan berkata, 

“Kamu benar.” Kemudian dia memberikan uang itu hingga tempo waktu tertentu................... 364 

ُكونَ أنه رأى رجال يف يد ِ إِالَّ َوُهْم ُمرْشِ ْكرَثُُهْم بِاّللَّ
َ
، فقطعه وتال قوهل: َوَما يُْؤِمُن أ  368 ............................................. ه خيط من احلىمَّ

Bahwasannya dia (Hużaifah) melihat seorang lelaki yang di tangannya ada benang untuk 
(melindungi) dari demam, lalu dia memotongnya dan membaca firman-Nya, "Dan kebanyakan 

mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan-Nya. ........ 368 

 370 .. إال قطعت. -أو قالدة-يف بعض أسفاره، فأرسل رسوال أن ال يبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر  -ليه وسلمصىل اهلل ع-أنه اكن مع رسول اهلل 

Bahwasanya dia bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam suatu perjalanannya. 
Lantas beliau mengirim seorang utusan agar tidak membiarkan kalung dari tali busur panah atau 

kalung apapun di leher unta, melainkan harus diputuskan. ..................................................... 370 

 372 ............. أوئلِك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا ىلع قربه مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أوئلِك رشار اخللق عند اهلل

Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah (tentang) gereja yang beliau lihat di negeri 
Ḥabasyah dan gambar (patung) yang ada di dalamnya. Maka (Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-) 
berkata, “Mereka (orang-orang Nasrani) apabila ada orang saleh yang meninggal di antara 
mereka, (maka) mereka membangun di atas kuburnya tempat untuk beribadah (gereja) dan 
mereka membuat di dalam tempat ibadah tadi gambar (patung-patung) tersebut. Mereka adalah 

sejelek-jelek makhluk di sisi Allah". .......................................................................................... 372 

ْعَماِل َسبًْعا، َهْل تَنْتَِظُروَن إال َفْقًرا ُمنسيًا، أو ِغىًن ُمْطِغيًا، أو َمرًَضا ُمْفِسًدا، أو َهَرًما مُ 
َ
َجاَل فرََشُّ اَغئٍِب يُنْتََظُر، َفنًِّدا، أو َمْوتًا جُمِْهًزا، بَاِدروا باأل أو ادَله

َمر
َ
ْدىَه َوأ

َ
 374 ................................................................................................................. أو الساعَة فالساعُة أ

Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan sebelum datangnya tujuh perkara. "Apakah kalian 
mesti menunggu kemiskinan yang dapat melupakan, kekayaan yang dapat menimbulkan 
kesombongan, sakit yang dapat merusak, usia tua yang melemahkan, kematian yang menyergap 
tiba-tiba, atau menunggu datangnya dajjal, padahal ia adalah seburuk-buruk makhluk absen yang 
ditunggu, atau menunggu datangnya hari kiamat, padahal hari kiamat itu adalah sesuatu yang 

lebih dahsyat lagi dan lebih menakutkan! ................................................................................. 374 

اِئيَل، فَزَنَ  تُْه بيَِغٌّ ِمْن َبَغايَا بَِِّن إَِْسَ
َ
 376 ............ َعْت ُموَقَها فَاْستََقْت هل بِه فََسَقتُْه َفُغِفَر هلا بِهِ بَيْنََما لَكٌْب يُِطيُف بَِرْكيٍَة قد اَكَد َيْقتُلُُه الَعَطُش إذ َرأ

“Ketika seekor anjing berkeliling di sumur yang belum mati, ia hampir mati karena kehausan, tiba-
tiba ia dilihat oleh seorang pelacur Bani Israil, lalu ia melepas sepatunya, kemudian dengannya 

mengambilkan air untuknya, lalu ia pun memberinya minum, maka ia pun diampuni karenanya”.
 ................................................................................................................................................. 376 

 379 ...........بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا ويميس اكفرا، ويميس مؤمنا ويصبح اكفرا، يبيع دينه بعرض من ادلنيا

Bersegeralah melakukan amal-amal (saleh) sebelum datangnya fitnah-fitnah yang seperti 
potongan-potongan malam yang gelap, di mana pada pagi hari seseorang beriman namun di sore 
hari ia menjadi kafir, dan pada sore hari ia beriman namun di pagi hari ia kafir, ia menjual 

agamanya dengan sekeping dunia. ........................................................................................... 379 

ر عليها اعصم بن ثابت األنصاري عرشة رْهٍط عيْ  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل  يًة، وأمه  381 ..................... -ريض اهلل عنه-نًا ََسِ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- mengutus sepuluh orang pasukan mata-mata dan 
mengangkat 'Āṣim bin Ṡābit Al-Anṣārī -raḍiyallāhu 'anhu- sebagai pemimpin mereka. ............ 381 

 387 ............. عون قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت.بني انلفختني أرب

Jarak antara dua tiupan sangkakala itu empat puluh. Ada yang bertanya, "Wahai Abu Hurairah, 
empat puluh hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan menjawab." Lalu mereka bertanya, 
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"Empat puluh tahun?" Dia menjawab, "Aku tidak peduli." Lalu mereka bertanya, "Empat puluh 
bulan?" Dia menjawab, "Aku tidak peduli". .............................................................................. 387 

ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديُد بياض اثلياب شديد سواد الشعر ال يُرى عليه أثُر  -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-بينما حنن جلوس عند رسول اهلل 
 389 ...................................................................................................................... السفر وال يعرفه منا أحد

Suatu hari ketika kami duduk-duduk di dekat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, tiba-tiba 
muncul seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam pekat, 
tidak nampak tanda-tanda bekas perjalanan padanya dan tidak ada seorang pun di antara kami 

yang mengenalnya ................................................................................................................... 389 

 393 ........................................................................... تُْدىَن الشمُس يوَم القيامِة ِمَن اخلَلِْق حىت تكوَن منهم َكِمْقَداِر ِميلٍ 

Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada segenap makhluk hingga jaraknya kira-kira hanya 
satu mil. ................................................................................................................................... 393 

 395 ....... حتاجت اجلنة وانلار، فقالت انلار: أوثرت باملتكربين، واملتجربين، وقالت اجلنة: فما يل ال يدخلِّن إال ضعفاء انلاس وسقطهم وغرتهم

Surga dan neraka saling berdebat. Neraka berkata, "Aku dikhususkan untuk orang-orang 
sombong dan sewenang-wenang." Surga berkata, "Sementara aku, kenapa tidak ada yang 

memasukiku kecuali orang-orang lemah, hina dan bodoh (terhadap urusan dunia)"................ 395 

 398 ...................... ارس فيفتحها اهلل، ثم تغزون الروم فيفتحها اهلل، ثم تغزون ادلجال فيفتحه اهللتغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل، ثم ف

Kalian bakal memerangi kawasan semenanjung Arab lalu Allah memenangkan kalian, kemudian 
memerangi Persia lalu Allah memenangkan kalian, lantas memerangi Romawi lalu Allah 
memenangkan kalian. Kemudian kalian akan memerangi Dajal lalu Allah akan memenangkan 

kalian. ...................................................................................................................................... 398 

، فلَِكْتُُه َفَفِِّنَ  -صىل اهلل عليه وسلم-تويف رسول اهلل   401 . وما يف َبييِْت من َشء يأُكلُه ُذو َكبٍد إال َشْطُر شعري يف رَفٍّ يل، فأَكلُت منه حىت طال يلعَّ

Dari Aisyah radhiallahu 'anha dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat 
sedangkan di rumahku tidak ada sesuatu yang dapat dimakan oleh makhluk hidup kecuali sedikit 
gandum di rak ku. Maka akupun memakannya dalam waktu cukup lama. Lalu aku menimbangnya 

(untuk dibagikan/disedekahkan -edit), sampai habis. .............................................................. 401 

رِْض ُجْزًءا َواِحًدا، فَِمْن ذَ 
َ
نَْزَل يف األ

َ
ْمَسَك ِعنَْدُه تِْسَعًة َوتِْسِعنَي، وأ

َ
ابَهُة َجَعَل اهلُل الرمحَة مائة ُجْزٍء، فَأ اَحُم اخلاََلئُِق، حىت تَْرَفَع ادلَّ َحافَِرَها لَِك اجلُْزِء يرََتَ

ْن تُِصيبَهُ 
َ
َها َخْشيََة أ  403 .................................................................................................................... َعْن َودَلِ

Allah menjadikan rahmat itu seratus bagian. Sembilan puluh sembilan Dia tahan di sisi-Nya, 
sedangkan satu bagian ia turunkan ke bumi. Dari satu bagian itulah semua makhluk saling 
menyayangi hingga seekor binatang itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya.

 ................................................................................................................................................. 403 

 406 ....................................... قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل املسلمني -صىل اهلل عليه وسلم-جاء جربيل إىل انليب 

Jibril datang kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Apa kedudukan 
Ahli Badar di antara kalian?" Beliau menjawab, "Mereka adalah kaum muslimin yang paling 

utama" ..................................................................................................................................... 406 

 408 ... اوات ىلع إصبع، واألرضني ىلع إصبعفقال: يا حممد، إنا جند أن اهلل جيعل السم -صىل اهلل عليه وسلم-جاء حرب من األحبار إىل رسول اهلل 

Seorang rahib yahudi mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Wahai 
Muhammad, kami mendapati bahwa Allah meletakkan langit-langit di satu jari, bumi-bumi di 
satu jari, pepohonan di satu jari, air di satu jari, debu di satu jari dan makhluk lainnya di satu jari. 
Lalu Dia mengatakan, "Aku adalah Sang Raja." Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
tertawa hingga nampak gigi-gigi geraham beliau karena membenarkan ucapan rahib tersebut. 
Kemudian beliau membaca, "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang 
semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat." (QS. Az-Zumar: 
67). Dalam riwayat Muslim, "Gunung-gunung dan pepohonan di satu jari, kemudian Dia 
menggoyang semuanya dan berfirman, "Aku Sang Raja, Aku adalah Allah." Dalam riwayat 
Bukhari, "Dia meletakkan langit-langit di satu jari, air dan debu di satu jari, serta makhluk lainnya 

di satu jari". .............................................................................................................................. 408 

 411 .................................................................................... جمهودفقال: إين  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 

Seseorang datang pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu mengatakan, "Sesungguhnya aku 
sedang kesulitan". .................................................................................................................... 411 
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صىل اهلل -من أهل جَنٍْد ثَائُِر الرأس نَْسَمع َدوِيَّ صوته، وال نفقه ما يقول، حىت َدنَا من رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل رسول اهلل 
 414 ........................................................................................................ فإذا هو يَسأل عن اإلسالم -عليه وسلم

Seorang lelaki dari penduduk Najed dengan rambut acak-acakan datang kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alahi wa sallam-. Kami mendengar suaranya, tetapi tidak memahami apa yang 
dikatakannya sehingga ia mendekat kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, dan ternyata 

dia bertanya tentang Islam ....................................................................................................... 414 

ا -صىل اهلل عليه وسلم-جاء ناٌس إىل انليب  نََّة، فبََعث إيلهم َسبِْعني رجاًل من األنَْصار يقال هلم: الُقرَّ ء، أن اْبَعْث َمَعنَا رجااًل ُيَعلُِّمونَا القرآن َوالسُّ
 417 ................................................................................................................................ فيهم َخايل َحَرامٌ 

Beberapa orang datang menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meminta agar diutus bersama 
mereka orang-orang yang akan mengajarkan mereka Alquran dan Sunah, maka Nabi mengirim 
untuk mereka tujuh puluh orang dari kaum Anṣār, mereka disebut: Qurrā' (para penghafal 

Alquran), diantara mereka pamanku yang bernama Harām. .................................................... 417 

 وجهه يف جنتان من فضة آنيتهما، وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما، وما فيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل ربهم إال رداء الكربياء ىلع
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"Dua surga dari perak, wadah-wadahnya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dua surga dari emas, 
wadah-wadahnya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Tidak ada tabir antara orang-orang dengan 

melihat kepada Rabb mereka, kecuali selendang kebesaran di wajah-Nya, kelak di surga 'Adn".
 ................................................................................................................................................. 421 
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Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal dengan pedang. ....................................................... 423 

 424 ................................................................................................................................ حديث الشفاعة
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ته، وإذا مرض فُعده, وإذا حق املسلم ىلع  املسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه, وإذا داعك فأجبه, وإذا استنصحك فانصحه, وإذا عطس فحمد اهلل فَسمِّ
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Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam, yaitu: Apabila kamu berjumpa 
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ucapkanlah yarḥamukallāh (semoga Allah merahmatimu); bila dia sakit jenguklah; dan bila dia 

meninggal dunia hantarkanlah (jenazahnya). ........................................................................... 427 

ة -صىل اهلل عليه وسلم-َخرَْجنَا مع رسول اهلل  َصاب انلاس فيه ِشدَّ
َ
 429 ................................................................... يف َسَفر أ

Kami keluar bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam suatu perjalanan yang sulit 
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ْخِرَج منهاَخرْيُ يوٍم َطلَعَ 
ُ
ْدِخَل اجلَنة، وفيه أ

ُ
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Hari terbaik dimana matahari terbit adalah hari Jum'at; pada hari itu Adam diciptakan, 
dimasukkan surga dan dikeluarkan darinya pada hari itu pula. ................................................ 432 

 433 .......................................................... كة من نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكمُخِلَقت املالئ

"Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang 
telah diterangkan kepada kalian". ............................................................................................ 433 

 435 ............................................ وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب يف قبورها -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انليب 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar dan matahari telah terbenam, lalu beliau mendengar 
sebuah suara lantas beliau bersabda, “Yahudi sedang diazab di dalam kuburnya". ................... 435 

 436 ...................................................... خرج ثالثة نفر يمشون فأصابهم املطر، فدخلوا يف اغر يف جبل، فاحنطت عليهم صخرة

Ada tiga orang yang sedang berjalan kemudian hujan turun menimpa mereka. Lantas mereka 
masuk ke dalam gua di sebuah gunung. Tiba-tiba sebuah batu jatuh menutupi gua mereka. .... 436 

 440 ...... يه وسلم.خريكم خريكم ألهيل من بعدي، قال: فباع عبد الرمحن بن عوف حديقة بأربع مائة ألف، فقسمها يف أزواج انليب صىل اهلل عل
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(dirham) lalu membagi-bagikan uangnya kepada istri-istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-".
 ................................................................................................................................................. 440 

 َّ  442 .......................................... فرََشَِب ِمْن يِف قِْرَبٍة ُمَعلََّقٍة قائًما، فُقمُت إىل ِفيها َفَقَطْعتُهُ  -صىل اهلل عليه وسلم- رسوُل اهلِل َدَخَل يلَعَ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengunjungiku. Beliau minum dari bibir geriba (kantong 
minum dari kulit) yang tergantung sambil berdiri. Aku pun memotong bibir geriba bekas minum 

beliau. ...................................................................................................................................... 442 

نِْبيَائِِهْم، فإذا 
َ
ةُ ُسَؤالِِهْم َواْخِتاَلُفُهْم ىلَعَ أ ْهلََك َمْن اكَن َقبْلَُكم َكرْثَ

َ
ْمٍر فَ َدُعويِن ما تََرْكتُُكم، إنما أ

َ
َمْرتُُكْم بِأ

َ
ٍء فَاْجتَنِبُوُه، َوإَِذا أ تُوا َنَهيْتُُكم َعْن ََشْ

ْ
أ

 444 ................................................................................................................................ ِمنُْه َما اْستََطْعتُمْ 
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 abinya. Jika aku melarang sesuatu, jauhilah! Jika aku memerintahkan sesuatu, lakukanlahآ
semampu kalian"! ..................................................................................................................... 444 

 446 ............. دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك مولك لكما داع ألخيه خبري قال امللك املولك به: آمني، ولك بمثل
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kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu berkata: "Amin dan untukmu seperti (doamu 

padanya) .................................................................................................................................. 446 

 448 ........................................................................................... رأيت جربيل ىلع سدرة املنتىه، وهل ست مائة جناح

Dari Ibnu Mas`ud ia berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Aku melihat 
Jibril di atas Sidratu al-Muntaha, dan ia memiliki 600 sayap." perawi berkata: aku bertanya 
kepada 'Ashim tentang sayap-sayap itu? Namun ia enggan memberitahuku. Lantas sebagian 
sahabatnya mengabariku "bahwa satu sayap (lebarnya) antara timur dan barat." Diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad. ................................................................................................................... 448 

 450 ................................................. رأيت جربيل عند سدرة املنتىه، عليه ستمائة جناح، ينترث من ريشه اتلهاويل: ادلر وايلاقوت

Aku melihat Jibril tatkala di Sidratul Muntaha, ia memiliki enam ratus sayap yang berhamburan 
di bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda. ............................................ 450 

 452 ................................................................................... رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعيه

"Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca ayat tersebut dan 
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 454 .................. رب أعِّن وال تعن يلع، وانرصين وال تنرص يلع، وامكر يل وال تمكر يلع، واهدين ويرس هداي إيل، وانرصين ىلع من بىغ يلع
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petunjuk kepadaku, dan mudahkanlah petunjuk untukku, dan tolonglah aku menghadapi orang 

yang berbuat zalim terhadapku! ............................................................................................... 454 

 457 ....................................................................................................................... زينوا القرآن بأصواتكم
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خييل إيله أنه اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-رجٌل من بِّن زريق، يقال هل ِليد بن األعصم، حىت اكن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-َسَحَر رسوَل اهلل 
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Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Seorang lelaki dari Bani Zuraiq bernama Labīd bin 
Al-A'ṣam menyihir Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sehingga Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- berkhayal bahwa beliau melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya. 
Hingga ketika suatu hari atau suatu malam, beliau sedang berada di sisiku, namun beliau berdoa 
dan terus berdoa. Selanjutnya beliau bersabda, "Wahai Aisyah, Apakah engkau tahu bahwa Allah 
memberitahuku mengenai apa yang aku minta petunjuknya. Ada dua orang (malaikat) 
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kering." Orang itu bertanya, "Di mana itu?" Orang kedua menjawab, "Di sumur Żarwān." Lantas 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama beberapa sahabatnya mendatangi sumur itu. 
Beliau lalu kembali dan bersabda, "Wahai Aisyah, tampaknya air sumur itu tumbukan daun pacar 
atau seakan-akan ujung (mayang) kurmanya seperti kepala-kepala setan." Aku bertanya, "Wahai 
Rasulullah, tidakkah engkau mengeluarkannya?" Beliau menjawab, "Allah telah 
menyembuhkanku sehingga aku tidak suka mengungkit keburukan pada manusia." Lantas beliau 

memerintahkan agar sumur itu ditimbun." (HR. Bukhari). ...................................................... 459 

ا، وهو خلقك -صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل   463 ................................................. أي اذلنب أعظم؟ قال: أن جتعل هلل ندًّ

Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dosa apakah yang paling besar? 
Beliau menjawab, "Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu."
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، قال: رأيت عقبة بن أيب معيط، جاء إىل انليب صىل اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-سألت عبد اهلل بن عمرو عن أشد ما صنع املرشكون برسول اهلل 
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'Uqbah bin Abi Mu'īṭ mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau melaksanakan 

salat, lalu ia meletakkan selendangnya di leher beliau lalu dia mencekik beliau sekuat-kuatnya".
 ................................................................................................................................................. 465 

 468 ......................................................................................................... سبق الكتاب أجله، اخطبها إىل نفسها
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 470 ............................ من َشء؟ فقاال: ما ترك إال ما بني ادلفتني -لمصىل اهلل عليه وس-سئل ابن عباس وحممد ابن احلنفية: أترك انليب 
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kepadanya. Ia menjawab, "Beliau tidak meninggalkan apapun selain sesuatu yang berada di antara 

dua sampul (Alquran)." (HR. Al-Bukhari). ............................................................................... 470 

 472 ................................................................................................ صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه اِلهائم لكها

Keduanya benar, sesungguhnya mereka disiksa dengan siksaan yang bisa didengar semua 
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 474 ............................................................ صالة الرجل يف مجاعة تضعف ىلع صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعرشين ضعًفا

Salat seseorang dengan berjamaah akan dilipatgandakan (pahalanya) dari salatnya di rumah dan 
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 477 .......................................................................... صلوا ىلع من قال: ال هلإ إال اهلل، وصلوا خلف من قال: ال هلإ إال اهلل

Salatkanlah orang yang mengucapkan, "Lā ilāha illallāh" dan salatlah di belakang orang yang 
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ِي ُسْفيَان؛ واهلل تعاىل يقول: }فليحذر اذلين خيالفون عن أمره أن تصيبه
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celakalah ia. ............................................................................................................................. 479 
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Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Di setiap jalur masuk Madinah ada para malaikat. Madinah tidak akan dimasuki 

penyakit wabah (Ṭā'ūn) dan Dajjal." (HR. Bukhari). ................................................................ 482 

ُمويِن، وإن اكنت غري صاحلة، قالت: يا َويْلها! أين تَذهبون بها ُمويِن قَدِّ  483 ............................................. فإن اكنت صاحلة، قالت: قَدِّ
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akan membawanya”? ............................................................................................................... 483 

 485 ................................................................ فعن معادن العرب تسألوين؟ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا
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Sesungguhnya orang-orang terbaik dari mereka di masa jahiliyah adalah orang-orang yang terbaik 

di masa Islam jika mereka memahami (Islam). ........................................................................ 485 
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melakukannya, dan awalnya tidak disembah, hingga ketika generasi mereka musnah dan ilmu 

telah dilupakan, maka patung-patung tersebut disembah". ...................................................... 487 
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