أحاديث الفضائل واآلداب

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Termasuk dosa besar seseorang mencela
kedua orang tuanya." Dikatakan, "Apakah
mungkin seseorang mencela kedua orang
tuanya?" Nabi bersabda, "Ya. Seseorang
mencela bapak orang lain sehingga orang
itu pun mencela bapaknya, dan mencela
ibunya sehingga orang itu pun mencela
ibunya sendiri".

ُّ  وهل:«من الكبائر َش ْت ُم الرجل وادليه» قيل
يسب
ُّ
ُّ ، «نعم:الرجل وادليه؟ قال
فيسب
يسب أبا الرجل
ّ ُّ
َّ ُّ
.»فيسب أمه
،ويسب أمه
،أباه
**

1032. Hadis:

: احلديث.1032

-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhumābahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Termasuk dosa besar seseorang mencela
kedua orang tuanya." Dikatakan, "Apakah mungkin
seseorang mencela kedua orang tuanya?" Nabi
bersabda, "Ya. Seseorang mencela bapak orang lain
sehingga orang itu pun mencela bapaknya, dan
mencela ibunya sehingga orang itu pun mencela
ibunya sendiri".

 «من: قال-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ْ َ
ِّ
يسب الرجل
 وهل:الكبائر شت ُم الرجل وادليه» قيل
ِّ
ِّ
ِّ ، «نعم:وادليه؟ قال
ويسب
،فيسب أباه
يسب أبا الرجل

ِّ فيسب
ِّ
ِّ
.»أمه
،أمه

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini merupakan dalil besarnya hak kedua orang  وأن التسبب،احلديث ديلل ىلع عظم حق األبوين
tua dan bahwasanya perbuatan yang bisa menjadi
sebab penderitaan keduanya atau munculnya celaan  وإذا اكن هذا،إىل أذيتهما وشتمهما من كبائر اذلنوب
pada keduanya termasuk dosa besar. Jika dosa besar يف التسبب إىل شتمهما ولعنهما فإن لعنهما مبارشة
ini berkaitan pada sebab adanya celaan dan ejekan
 فبعد أن أخرب أن شتمهما من الكبائر تعجب. أقبح
pada keduanya, maka melaknat keduanya secara
ٌ
langsung tentu lebih besar keburukan dan dosanya.  ألنه بعيد عن أذهانهم أن يسب،احلارضون من ذلك
Setelah beliau memberitahu bahwa mencela keduanya  فأخربهم أن ذلك قد يقع عن،الرجل وادليه مبارشة
termasuk dosa besar, maka orang-orang yang hadir
merasa kaget dengan hal tersebut karena tidak  حني يشتم أبا الرجل وأمه،طريق التسبب يف شتمهما
terlintas dalam pemikiran mereka bahwa ada orang
.فيسب الرجل أباه وأمه
yang mencela kedua orang tuanya secara langsung.
Lantas beliau memberitahu mereka bahwa hal itu bisa
saja terjadi melalui sebab adanya celaan kepada
keduanya, yaitu ketika seseorang mencela bapak dan
ibu orang lain maka orang lain tersebut pun akan
membalas mencela bapak dan ibunya juga.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
. متفق عليه:راوي احلديث
َ
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُ
. ويه لك ذنب ت ُو ِِّعد صاحبه بغضب أو لعنة أو نار، مجع كبرية: • الكبائر
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• شتم َ :سب.

فوائد احلديث:

ًّ
 .1الواجب ىلع اإلنسان الكف عن سب انلاس ،وسب آبائهم؛ ألنه من الالكم املحرم ،وألنه سبب يؤدي إىل سب أبيه وأمه فيكون اعقا هلما
بذلك.
 .2املتسبب يشارك املبارش يف عمله يف اخلري والرش.

 .3شتم الرجل أباه وأمه من كبائر اذلنوب.

 .4ادلاللة ىلع قاعدتني من قواعد الرشيعة :األوىل :قاعدة سد اذلرائع ،فما اكن ذريعة ووسيلة إىل حمرم فهو حمرم .اثلانية :قاعدة الوسائل هلا أحاكم
املقاصد.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق:
د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل
مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار
دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام
العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،انلارشُ :
رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص 1427ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل البسام ،مكة ،مكتبة األسدي ،الطبعة اخلامسة .1423 ،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان،
دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،

الرقم املوحد)5373( :
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َْ
َ
َ
اتق اهلل حيثما كنت ،وأتبِع السيئة احلسنة
َ
خبلق حسن
تمحها،
ِ
وخالق انلاس ٍ

 .1033احلديث:

Bertakwalah kepada Allah di mana saja
engkau berada, tutupilah keburukan itu
dengan kebaikan, niscaya akan
menghapusnya, dan perlakukanlah
manusia dengan akhlak yang baik.
**

1033. Hadis:

عن أيب ذر و معاذ بن جبل -ريض اهلل عنهما -عن Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal -raḍiyallāhu 'anhu-
ma secara marfū', "Bertakwalah kepada Allah di mana
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اتق اهلل حيثما
saja engkau berada, tutupilah keburukan itu dengan
َ
َ
َْ
َ
تمحها،
احلسنة
السيئة
ع
ب
كنت ،وأت
وخالق انلاس kebaikan, niscaya akan menghapusnya, dan
ِ
ِ
!"perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik
خبلق حسن».

ٍ

ٍ

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

اتق اهلل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يف أي ماكن Bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan
segala perintahnya dan menghindari segala
كنت ,وبادر ىلع فعل احلسنة بعد وقوعك يف السيئةlarangannya di mana saja engkau berada! Dan ،
تلكفرها وتزيل أثرها السيئ يف القلب وعقابها من susullah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan
menghapus jejaknya yang jelek dalam hati dan
الصحف ،واعمل انلاس بمثل ما حتب أن يعاملوك
hukumannya dalam lembaran catatan (amal)! Serta
به.
perlakukanlah
manusia
seperti
dirimu
ingin
!)diperlakukan dengannya (baik
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :حديث أيب ذر :رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم .حديث معاذ -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي وأمحد.
**

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتق اهلل  :بامتثال أمره واجتناب نهيه ،والوقوف عند حده.

• حيثما كنت  :يف أي ماكن كنت فيه حيث يراك انلاس ،وحيث ال يرونك ،فإنه مطلع عليك.
َ ْ
َْ
• أت ِبع  :أحلِق ،أي افعل بعدها.
• السيئة  :ويه ترك بعض الواجبات ،أو ارتكاب بعض املحظورات.
• احلسنة  :العمل الصالح
ِّ
• تمحها  :تمح عقابها من صحف املالئكة وأثرها السيئ يف القلب.
• وخالق انلاس  :اعملهم.

• خلق حسن  :وهو أن تفعل معهم ما حتب أن يفعلوه معك ،فبذلك جتتمع القلوب ،وتتفق اللكمة ،وتنتظم األحوال.

فوائد احلديث:
 .1األمر بتقوى اهلل ،وهو وصية اهلل جلميع خلقه ،ووصية الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته.
 .2اإلتيان باحلسنة عقب السيئة سبب لغفران السيئة.
 .3فضل اهلل ِّ
عز وجل ىلع العباد؛ وذلك ألننا لو رجعنا إىل العدل لاكنت احلسنة ال تمحو السيئة إال باملوازنة ،وظاهر احلديث العموم ،فاحلسنة ولو
اكنت يسرية تمحو السيئة اليت يه أكرب منها.

 .4الرتغيب يف حسن اخللق ،وهو من خصال اتلقوى اليت ال تتم اتلقوى إال به ،وإنما أفرد باذلكر للحاجة إىل بيانه.
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املصادر واملراجع:
ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.

الرقم املوحد)4302( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bertakwalah kalian kepada Allah,
tunaikanlah kelima salat kalian,
kerjakanlah puasa di bulan (Ramadan)
kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan
patuhilah para pemimpin kalian, niscaya
kalian akan masuk ke dalam Surga Rabb
kalian.

، وصوموا شهركم،اتقوا اهلل وصلوا مخسكم

 وأطيعوا أمراءكم تدخلوا،وأدوا زاكة أموالكم
جنة ربكم

: احلديث.1034

**

1034. Hadis:

ريض اهلل- عن أيب أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل
-صىل اهلل عليه وسلم-  َس ِمعت رسول اهلل: قال-عنه
ُّ َ
ُ
َ
ُ ََي ُط
وصلوا
، «اتقوا اهلل: فقال،ب يف َحجة ا َلوداع
َ َ َ ُّ َ
َُ َ ُ ُ
ُ موال
ُ ََخ َس
،كم
 وصوموا ش،كم
ِ َ  وأدوا زَكة أ،هركم
ُ َ ُ َ ََُ ُ َ
ُ دخلُوا َجنة َر ِّب
.»كم
وأ ِطيعوا أمراءكم ت

Dari Abu Umāmah Sudaiy bin 'Ajlān Al-Bāhili raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku pernah
mendengarkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenyampaikan khutbah di Haji Wadā', beliau
bersabda: "Bertakwalah kalian kepada Allah,
tunaikanlah kelima salat kalian, kerjakanlah puasa di
bulan (Ramadan) kalian, tunaikanlah zakat harta
kalian, dan patuhilah para pemimpin kalian, niscaya
kalian akan masuk ke dalam Surga Rabb kalian"!

 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkhutbah pada Haji
Wadā' di hari Arafah, dan juga berkhutbah pada hari
raya kurban. Beliau memberi nasehat kepada orangorang dan mengingatkan mereka. Khutbah ini
termasuk khutbah rutin yang disunahkan bagi para
pemimpin jamaah haji untuk berkhutbah kepada
manusia sebagaimana Nabi - șallallāhu 'alaihi wa
sallam- berkhutbah kepada mereka. Di antara kalimat
yang pernah disampaikan beliau dalam satu
khutbahnya pada Haji Wadā' sebagai berikut: "Wahai
manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian," Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh manusia
seluruhnya agar bertakwa kepada Rabb mereka yang
telah menciptakan mereka, mencurahkan berbagai
kenikmatan-Nya, mempersiapkan mereka untuk
menerima risalah-risalah-Nya, lalu memerintahkan
mereka untuk bertakwa kepada Allah. Sabdanya,
"Tunaikanlah kelima salat kalian!" yakni, laksanakanlah
salat lima waktu yang telah diwajibkan oleh Allah -'Azza
wa Jalla- kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-. Sabdanya, "Kerjakanlah puasa di bulan
kalian," yakni, di bulan Ramadan. Sabdanya,
"Tunaikanlah zakat harta kalian," yakni, berikanlah
zakat harta kalian kepada orang-orang yang berhak
menerimanya dan janganlah kalian kikir. Sabdanya,
"Patuhilah para pemimpin kalian!" yakni, orang-orang
yang telah dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin
kalian. Ini termasuk para kepala wilayah dan negara,

5

**

-صىل اهلل عليه وسلم- يف حجة الوداع خطب انليب

، ووعظ انلاس وذكرهم، وخطب يوم انلحر،يوم عرفة
ُّ ُ وهذه خطبة من اخلطب الرواتب اليت ي
سن لقائد

صىل- احلجيج أن َيطب انلاس كما خطبهم انليب

 وَكن من مجلة ما ذكر يف إحدى،-اهلل عليه وسلم

 "يا أيها انلاس اتقوا:خطبه يف حجة الوداع ما ييل

 انلاس-صىل اهلل عليه وسلم-  فأمر الرسول، "ربكم
ً
، وأمدهم بِنعمه،مجيعا أن يتقوا ربهم اذلي خلقهم
.-تعاىل-  فأمرهم بتقوى اهلل،وأعدهم لقبول رساالته
ُّ
 صلوا الصلوات: "وصلوا َخسكم" أي:وقوهل

صىل-  ىلع رسوهل-عز وجل- اخلمس اليت فرضها اهلل

 شهر: "وصوموا شهركم" أي: وقوهل.-اهلل عليه وسلم
 أعطوها: "وأدوا زَكة أموالكم" أي: وقوهل.رمضان
 "أطيعوا:وقوهل

.مستحقيها وال تبخلوا بها

 وهذا، من جعلهم اهلل أمراء عليكم:أمراءكم" أي

: ويشمل األمري العام،يشمل أمراء املناطق وابلدلان
ِّ ُ
 فالواجب ىلع الرعية طاعتهم يف،أي أمري ادلولة كها
 أما يف معصية اهلل فال جتوز طاعتهم،غري معصية اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ولو َ
أم ُروا بذلك؛ ألن طاعة املخلوق ال تُقدم ىلع dan meliputi pemimpin umum, yaitu pemimpin negara
seluruhnya. Kewajiban rakyat adalah patuh kepada
طاعة اخلالق -جل وعال .-وثواب من فعل ذاك اجلنةmereka selain dalam kemaksiatan kepada Allah. .
Adapun dalam hal kemaksiatan kepada Allah, maka
tidak boleh patuh kepada mereka jika mereka
menyuruh melakukan hal itu. Sebab, mematuhi
makhluk tidak boleh didahulukan dari taat kepada Sang
Pencipta -Jalla wa 'Alā-. Pahala bagi orang yang
melakukan itu semua adalah Surga.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وابن حبان .تنبيه :عند أمحد بدل اتقوا[ :اعبدوا ربكم] ،وعندهما( :ذا أمركم) أما (أمراءكم) فلفظ ابن
حبان.
ُ
اتلخريج :أبو أمامة صدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

الو َداع  :حجة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-سنة عرش من اهلجرةُ ،
• َحجة َ
وس ِّميَت بذلك؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ودع انلاس فيها.
َ
ُ
• َخ َسكم  :الصلوات اخلمس املفروضة.
َ َُ
هركم  :شهر رمضان.
•ش
ََُ َ ُ
• أمراءكم  :أويلاء األمور منكم.
ُ
ُّ
جتن من فيها أي تسرته.
• جنة ربكم  :يه ادلار اليت أعدها اهلل ألويلائه املتقني ،وسميت بذلك لكرثة أشجارها ألنها ِ

فوائد احلديث:
 .1الزتام هذه األعمال من تقوى اهلل ،وأن تقوى اهلل تعاىل طريق اجلنة ورشط دلخوهلا ،واالستقامة يف ادلنيا سبب انلجاة يف اآلخرة.
 .2وجوب طاعة الوالة واحلاكم ،ورشط طاعتهم أن ال يأمروا بما فيه معصية اهلل -عز وجل-.
 .3أن العمل ألجل دخول اجلنة من امتثال أمر اهلل -عز وجل ،-وليس من الرشك أو من املحرمات ،فإن اهلل تعاىل خلقها ووصفها نلا وحثنا للعمل
دلخوهلا ،فيه ثواب اهلل وجزاؤه ،والعمل هلا عمل لوجه اهلل تعاىل وداخل يف اإلخالص.

 .4ختصيص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هذه األمور باذلكر ديلل ىلع أهميتها.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد
بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه-
 2001م .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3520( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jauhilah oleh kalian 7 (tujuh) dosa yang
membinasakan!. Mereka (para shahabat)
bertanya, “Wahai Rasulullah, apa saja
dosa-dosa yang membinasakan itu?” Beliau
menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir,
membunuh jiwa yang telah Allah haramkan
melainkan dengan cara yang benar (haq),
memakan riba, memakan harta anak yatim,
berpaling (lari) dari pertempuran dan
menuduh wanita yang beriman lagi suci
nan menjaga kehormatannya dengan
tuduhan berbuat zina."

اجتنبوا السبع املوبقات

: احلديث.1035

**

1035. Hadis:

ً
 "اجتنبوا: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ ُ
: وما ُهن؟ قال، يا رسول اهلل: قالوا،الموبِقات
السبع
َُْ ُ
َ
ُ
َ
انلفس اليت حرم اهلل إال
 وقتل، والسحر،الرشك باهلل
ِ
ُ
ُ
َ واتل َو ِّّل يوم،وأكل مال ايلتيم
ِّ وأكل
،الربا
،باحلق
ِ
ُ
َ
ْ
."املحصنات الغا ِفالت املؤمنات
 وقذف،الزح ِف
ِ

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Jauhilah oleh kalian 7 (tujuh) dosa yang
membinasakan!. Mereka (para shahabat) bertanya:
“Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa yang
membinasakan itu?” Beliau menjawab, “Menyekutukan
Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan
melainkan dengan cara yang benar (haq), memakan
riba, memakan harta anak yatim, berpaling (lari) dari
pertempuran dan menuduh wanita yang beriman lagi
suci nan menjaga kehormatannya dengan tuduhan
berbuat zina."
**

Derajat hadis: Hadis sahih
Makna global:

 صحيح:درجة احلديث
َ

:املعىن اإلمجايل

َ اَّلل
ُ  َصىل- يأمر
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-  أمته باالبتعاد عن سبع-عليْ ِه َو َسل َم
memerintahkan umatnya agar menjauhi tujuh
ِّ
ُ
جرائم
ٍ
kejahatan yang membinasakan. Saat beliau ditanya  وملا سئل عنها ما يه؟ بينها بأنها،مهلاكت
tentang tujuh perkara itu, beliau menjelaskannya ، باختاذ األنداد هل من أي شلك اكنت،الرشك باهلل
bahwa tujuh perkara itu ialah menyekutukan Allah
وقتل انلفس اليت
،وبدأ بالرشك؛ ألنه أعظم اذلنوب
ِ
dengan cara menjadikan tandingan-tandingan bagiٍ
منع اهلل من قتلها إال
Nya dalam bentuk apapun. Beliau memulai dengan ، والسحر،بمسوغ رشيع
syirik, karena merupakan dosa paling besar, ،وتناول الربا بأكل أو بغريه من وجوه االنتفاع
ٍ
(kemudian) membunuh jiwa yang dilarang untuk
من
والفرار
،أبوه
مات
اذلي
الطفل
واتلعدي ىلع مال
dibunuh kecuali dengan sebab syar'i, sihir, mengambil
(harta) riba dengan memakannya atau dengan
. وريم احلرائر العفيفات بالزنا،املعركة مع الكفار
berbagai bentuk pemanfaatan lainnya, lalim terhadap
harta anak ditinggal mati ayahnya, lari dari medan
perang bersama orang-orang kafir dan menuduh
wanita-wanita merdeka yang memelihara kehormatan
dirinya dengan tuduhan zina.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

• اجتنبوا  :ابتعدوا عن.
ُ
• املوبقات  :املهلاكت ،سميت موبقات؛ ألنها تهلك فاعلها يف ادلنيا واآلخرة.
ً
• الرشك باهلل  :بأن جيعل هلل ندا يدعوه ويرجوه وَيافه.
• اليت حرم اهلل  :أي :حرم قتلها.

موجب للقتل.
• إال باحلق  :أي :بفعل
ٍ
• وأكل الربا  :أي :تناوهل بأي وجه.

• وأكل مال ايلتيم  :يعين :اتلعدي فيه ،وايلتيم :من مات أبوه وهو دون ابللوغ.

• اتلوّل يوم الزحف  :أي اإلدبار من وجوه الكفار وقت القتال.
ُ
• وقذف املحصنات  :رميهن بالزنا ،واملحصنات :املحفوظات من الزنا ،واملراد :احلرائر العفيفات.
• الغافالت  :عن الفواحش وما رمني به ،أي :الربيئات.

فوائد احلديث:
 .1حتريم الرشك ،وأنه هو أكرب الكبائر وأعظم اذلنوب.
 .2حتريم السحر ،وأنه من الكبائر املهلكة ومن نواقض اإلسالم.
 .3حتريم قتل انلفس بغري حق.
ٍّ
 .4جواز قتل انلفس إذا اكن حبق اكلقصاص والردة والزنا بعد إحصان.
 .5حتريم الربا وعظيم خطره.
 .6حتريم االعتداء ىلع مال األيتام.
 .7حتريم الفرار من الزحف.
 .8حتريم القذف بالزنا واللواط.
 .9أن قذف الاكفر ليس من الكبائر.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق انلجاة ,الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3331( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َّ َّ
َّ
َّ َ ْ
يف اجلبارون
:فقالت انلَّار
،ت اجلنة وانلَّار
ِ
ِ احتج
َ َ ُ َّ َّ
ُ
ُ والم َت َك ر
انلاس
يف ضعفاء
:وقالت اجلنة
.ِّبون
ِ
ِ
ُُ
ومساك ِينهم

Surga dan neraka saling beradu
argumentasi, maka neraka berkata: "Di
dalamku ada orang-orang yang angkuh dan
sombong." Dan surga berkata, "Di dalamku
ada orang-orang lemah dan miskin"
**

1036. Hadis:

: احلديث.1036

ً
Dari Abu Sa'id Al Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara : مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
marfū', (Nabi bersabda), "Surga dan neraka saling
َْ
 يف اجلبارون:فقالت انلار
،ت اجلنة وانلار
ِ
ِ «احتج
beradu argumentasi, maka neraka berkata: 'Di
َ
ُ ِّ َ َ ُ
 يف ُض َعفاء:الت اجلنة
dalamku ada orang-orang yang angkuh dan sombong.' انلاس
ِ
ِ  وق.والمتكربون
َ ْ  إنك اجلنة: فقىض اهلل بَيْنَ ُه َما،ومساكينُ ُهم
Dan surga berkata: 'Di dalamku ada orang-orang lemah رمحيت
ِ
َ
ُ ِ
dan miskin.' Lalu Allah memutuskan/menengahi di
،أشاء
من
بك
رحم
أ
antara keduanya: 'Sesungguhnya engkau wahai Surga وإنك انلار عذايب أعذب بك من
ِ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
adalah rahmat-Ku, denganmu Aku merahmati siapa
.» و ِل ِلكيكما يلع ِملؤها،أشاء
saja yang Aku kehendaki. Dan sesungguhnya engkau
wahai Neraka adalah azab-Ku, denganmu Aku
mengazab siapa saja yang Aku kehendaki. Dan
masing-masing (dari) kalian berdua, menjadi
wewenang-Ku
untuk
memenuhinya
(dengan
penghuninya)”.'

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Makna hadis ini adalah: bahwa surga dan neraka saling
beradu argumentasi di antara mereka berdua. Masingmasing menyampaikan argumentasinya; dan hal ini
termasuk salah satu perkara gaib yang wajib kita imani
meskipun dianggap mustahil oleh akal. Maka surga
mendebat neraka, dan neraka (juga) mendebat surga.
Neraka beralasan bahwa di dalamnya ada orang-orang
yang angkuh dan sombong. Orang-orang angkuh (alJabbārūn) adalah orang-orang yang kasar dan keras,
sementara orang-orang sombong (al-Mutakabbirûn)
adalah orang-orang meninggikan dan mengangkat diri,
merendahkan orang lain dan menolak kebenaran;
sebagaimana sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamtentang kesombongan: bahwa ia adalah “menolak
kebenaran dan merendahkan orang lain”. Maka orangorang angkuh dan sombong, mereka itu adalah
penghuni neraka, wal ‘iyażu billāh. Bisa saja si
penghuni neraka itu bersikap lembut kepada orang lain
dan berperilaku baik, namun ia angkuh dan sombong
terhadap kebenaran, sehingga sikap lemah lembut dan
kasih sayangnya kepada manusia tidak berguna
untuknya, ia tetap disifati dengan sifat keangkuhan dan
kesombongan, meskipun ia lemah lembut kepada
orang lain; karena ia bersikap angkuh dan sombong
terhadap kebenaran. Adapun surga, ia mengatakan
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 أن اجلنة وانلار حتاجتا فيما:معىن هذا احلديث

 وهذا من األمور، لك واحدة تديل حبجتها،بينهما
الغيبية اليت جيب علينا أن نؤمن بها حىت وإن

 وانلار،استبعدتها العقول فاجلنة احتجت ىلع انلار
 انلار احتجت بأن فيها اجلبارين،احتجت ىلع اجلنة

، اجلبارون أصحاب الغلظة والقسوة،واملتكربين
 واذلين يغمطون،واملتكربون أصحاب الرتفع والعلو
 كما قال انليب صىل اهلل عليه،انلاس ويردون احلق

 فأهل.) (إنه بطر احلق وغمط انلاس:وسلم يف الكرب
،اجلربوت وأهل الكربياء هم أهل انلار والعياذ باهلل
،وربما يكون صاحب انلار لني اجلانب للناس

 مستكرب، لكنه جبار بالنسبة للحق،حسن األخالق
 بل هو، فال ينفعه يلنه وعطفه ىلع انلاس،عن احلق

موصوف باجلربوت والكربياء ولو اكن لني اجلانب

 أما اجلنة.للناس؛ ألنه جترب واستكرب عن احلق
 فهم يف. إن فيها ضعفاء انلاس وفقراء انلاس:فقالت
 وأما أهل،الغالب اذلين يلينون للحق وينقادون هل

.الكربياء واجلربوت؛ فيف الغالب أنهم ال ينقادون

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
bahwa di dalamnya terdapat orang-orang lemah dan  ( إنك اجلنة: فقىض اهلل عز وجل بينهما فقال للجنة
fakir. Mereka pada umumnya adalah orang-orang yang
terbuka dan tunduk kepada kebenaran. Sementara  ( إنك انلار:رمحيت أرحم بك من أشاء ) وقال للنار
orang-orang angkuh dan sombong, umumnya tidak ( :عذايب أعذب بك من أشاء ) ثم قال عز وجل
tunduk pada kebenaran. Maka Allah menengahi di
وللكيكما يلع ملؤها ) تكفل عز وجل وأوجب ىلع
antara keduanya, lalu mengatakan kepada surga,
“Sesungguhnya engkau, Surga, adalah rahmat-Ku,  وفضل اهلل سبحانه،نفسه أن يمأل اجلنة ويمأل انلار
denganmu Aku merahmati siapa saja yang aku  فإنه إذا اكن يوم،وتعاىل ورمحته أوسع من غضبه
kehendaki.” Dan Ia mengatakan kepada neraka, “Dan
sesungguhnya engkau, Neraka, adalah azab-Ku,  هل من:  ويه تقول،القيامة ألىق من يلىق يف انلار
denganmu Aku mengazab siapa saja yang Aku  فيضع اهلل. زيدوا. أعطوين. يعين أعطوين،مزيد
kehendaki.” Lalu Allah -'Azza wa Jalla- berfirman, “Dan
 فيزنوي بعضها، قدمه:  ويف لفظ عليها،عليها رجله
masing-masing (dari) kalian berdua, menjadi
wewenang-Ku
untuk
memenuhinya
(dengan  ينضم بعضها إىل بعض من أثر وضع الرب،ىلع بعض
penghuninya -penj).’” Allah -'Azza wa Jalla- menjamin  كفاية: يعين، قط قط: وتقول،عز وجل عليها قدمه
dan mewajibkan atas DiriNya untuk memenuhi surga
dan juga neraka, meskipun karunia dan rahmat Allah - ، أما اجلنة فإن اجلنة واسعة. وهذا ملؤها،كفاية
ََ
Ta‘āla- itu lebih luas daripada kemurkaan-Nya. Maka ات واألرض يدخلها أهلها ويبىق فيها
ِ عرضها السمو
pada hari kiamat, Ia akan melemparkan siapa saja ً
yang Ia lemparkan ke dalam neraka, lalu neraka  فينشئ اهلل تعاىل هلا أقواما،فضل زائد ىلع أهلها
berkata, “Apakah masih ada tambahan?”; maksudnya: فيدخلهم اجلنة بفضله ورمحته؛ ألن اهلل تكفل هلا
berikan, berikan dan tambahkan lagi untukku. Lalu
.بملئها
Allah meletakkan Kaki-Nya di dalam (neraka) –dalam
riwayat lain, “…Telapak kaki-Nya”. Maka (neraka)
itupun menyusut dan menyatu padu antara satu
dengan yang lain akibat pengaruh Allah -'Azza wa
Jalla- meletakkan Kaki-Nya, lalu (neraka) berkata:
“Qaṭṭun, qaṭṭun”, maksudnya: cukup, cukup. Dan
begitulah ia dipenuhi. Adapun surga, maka
sesungguhnya surga itu luas, lebarnya seperti seluruh
langit dan bumi. Para penghuninya masuk ke dalamnya
dan karunia yang berlebihan akan terus langgeng
untuk para penghuninya. Lalu Allah -Ta‘ālamemunculkan
generasi
manusia
lain,
lalu
memasukkan mereka ke dalam surga dengan karunia
dan rahmatNya; karena Allah telah menjamin untuk
memenuhinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. واملراد من احلوار حاكية ما اختص به لك منهما،  ختاصمت وأقامت لك واحدة منهما احلجة ىلع األخرة: • احتجت
. اذلين يتجربون ىلع انلاس ويقهرونهم ىلع مرادهم: • اجلبارون
.أو املستضعفون، املتواضعون: • ضعفاء انلاس
. املحتاجون: • مساكينهم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• قىض بينهم  :أخرب عما أراده هلا مما سبقت به إرادته.
• للكيكما يلع ملؤها  :للك من اجلنة وانلار ما يملؤها.

فوائد احلديث:
 .1بشارة املؤمنني املستضعفني باجلنة ،ووعيد املتكربين واجلبارين بانلار.
ً
 .2أن اهلل تعاىل شاء أن يرتك انلاس أحرارا َيتار لك واحد منهم العمل اذلي يريده بعد أن يبني هلم طريق احلق من ابلاطل ،وقد علم سبحانه أن
ً
ً
فريقا سيختار طريق الرش ويكون مصريه انلار فيملؤها  ،وأن فريقا سيختار بإرادته طريق اخلري فيكون مصريه اجلنة فيملؤها.
ً
ً
 .3هذا احلديث ىلع ظاهره ،فقد جعل اهلل يف اجلنة وانلار تميزيا تدرَكن به؛ فتحاجتا وَكن هلما قوال.

 .4اتلواضع هلل وخفض اجلناح للمؤمنني سبب يف رمحة اهلل ودخول اجلنة.

 .5اجلنة دار رمحة اهلل يرحم بها من يشاء من أويلائه ،وانلار دار عذابه يعذب بها من يشاء من أعدائه.

 .6جواز املناظرة ،وأنها مرشوعة إلظهار احلق وإزهاق ابلاطل.

 .7أن الفقراء والضعفاء هم أهل اجلنة؛ ألنهم يف الغالب هم اذلين ينقادون للحق ،وأن اجلبارين املتكربين هم أهل انلار والعياذ باهلل؛ ألنهم
مستكربون ىلع احلق.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
الرابعة1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3261( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Surga dan neraka berdebat, lantas Surga
berkata, "Aku dimasuki oleh orang-orang
lemah dan orang-orang miskin." Neraka
berkata, "Aku dimasuki oleh orang-orang
yang berbuat sewenang-wenang dan orangorang sombong." Allah berfirman kepada
neraka, "Engkau adalah siksaan-Ku, Aku
membalas dendam denganmu kepada siapa
saja yang Aku kehendaki." Dia berfirman
kepada surga, "Engkau adalah rahmat-Ku.
Aku merahmati denganmu siapa yang Aku
kehendaki".

 يدخلين: فقالت اجلنة،احتجت اجلنة وانلار
 يدخلين: وقالت انلار،الضعفاء واملساكني

 أنت عذايب: فقال للنار،اجلبارون واملتكِّبون
 أنت رمحيت: وقال للجنة،أنتقم بك ممن شئت
أرحم بك من شئت

**

1037. Hadis:

: احلديث.1037

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ
ُ
 فقالت،وانلار
 «احتجت اجلنة:-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
ُ
ُ
: وقالت انلار،واملساكني
الضعفاء
 يدخلين:اجلنة
ِّ
أنت
ِ : فقال للنار،يدخلين اجلبارون واملتكربون
ُ
أنت رمحيت
ِ : وقال للجنة،عذايب أنتقم بك ممن شئت
ُ
ُ
.»شئت
أرحم بك َمن

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Surga dan neraka berdebat, lalu Surga berkata, "Aku
dimasuki orang-orang lemah dan orang-orang miskin."
Neraka berkata, 'Aku dimasuki oleh orang-orang yang
bertindak
sewenang-wenang
dan
orang-orang
sombong." Allah berfirman kepada neraka, "Engkau
adalah siksaan-Ku, Aku membalas dendam denganmu
kepada siapa saja yang Aku kehendaki." Dia berfirman
kepada surga, "Engkau adalah rahmat-Ku. Aku
merahmati denganmu siapa yang Aku kehendaki".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa
surga dan neraka berdebat di sisi Rabbnya. Yakni,
masing-masing dari keduanya memperlihatkan alasan
pengutamaannya.
Masing-masing
mengklaim
keutamaan atas yang lain. Ini termasuk hal-hal gaib
yang harus kita imani meskipun tidak dapat dicerna
oleh akal. Surga mendebat neraka seraya berkata,
"Sesungguhnya di dalam surga ada orang-orang lemah
dan orang-orang fakir. Biasanya mereka adalah orangorang yang lembut kepada kebenaran dan tunduk
kepadanya." Neraka berdalih bahwa di dalamnya ada
orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dan
mereka adalah orang-orang keras dan kasar, dan
orang-orang sombong. Mereka adalah orang yang
congkak dan merasa tinggi, mereka juga orang-orang
yang menghina manusia dan menolak kebenaran.
Orang-orang perkasa dan sombong adalah penghuni
neraka -kita berlindung kepada Allah darinya- karena
biasanya mereka itu tidak tunduk kepada kebenaran.
Lantas Allah menetapkan keputusan di antara
keduanya. Dia berfirman kepada neraka, "Engkau
adalah siksaan-Ku. Aku menyiksa denganmu siapa
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**

 أن اجلنة وانلار-صىل اهلل عليه وسلم- َيرب انليب
 أن لك واحدة منهما أظهرت: أي،احتجتا عند ربهما

 فلك واحدة تديع الفضل ىلع،حجج اتلفضيل
 اليت جيب علينا، وهذا من األمور الغيبية،األخرى
 فاجلنة،أن نؤمن بها حىت وإن استبعدتها العقول
 إن فيها ضعفاء انلاس: فقالت،احتجت ىلع انلار

 فهم يف الغالب اذلين يلينون للحق،وفقراء انلاس

 واحتجت انلار بأن فيها اجلبارين وهم،وينقادون هل

 واملتكربين وهم أصحاب،أصحاب الغلظة والقسوة
ُّ
، واذلين حيتقرون انلاس ويردون احلق،الرتفع والعلو
فأهل اجلربوت وأهل الكربياء هم أهل انلار والعياذ
 فقىض اهلل،باهلل؛ ألنهم يف الغالب ال ينقادون للحق

أنت عذايب أعذب بك
ِ : بينهما فقال للنار-عز وجل-

 أنت: وقال للجنة، وأنتقم بك ممن أشاء،من أشاء

 أنها ادلار اليت نشأت: يعين،رمحيت أرحم بك من أشاء

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
من رمحة اهلل ،وليست رمحته اليت يه صفته؛ ألن saja yang Aku kehendaki." Lalu Dia berfirman kepada
surga, "Engkau adalah rahmat-Ku. Aku merahmati
رمحته اليت يه صفته وصف قائم به ،لكن الرمحة denganmu siapa yang Aku kehendaki." Yakni, surga
هنا خملوق ،أنت رمحيت يعين خلقتك برمحيت ،أرحم adalah tempat yang tumbuh dari rahmat Allah, dan
bukan rahmat yang menjadi sifat-Nya. Sebab, rahmat
بك من أشاء ،فأهل اجلنة هم أهل رمحة اهلل ،وأهل
yang menjadi sifat-Nya adalah sifat yang tetap padaانلار هم أهل عذاب اهلل -تعاىل-.
Nya. Tetapi rahmat di sini adalah makhluk. Engkau
rahmat-Ku, artinya Aku menciptakanmu dengan
rahmat-Ku. Aku merahmati dengan-Mu siapa yang Aku
kehendaki. Dengan demikian, penghuni surga adalah
ahli rahmat Allah, dan penghuni neraka adalah ahli
azab Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه بمعناه ،وهذا لفظ الرتمذي.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• الضعفاء  :مجع ضعيف :وهو القليل احلظ من ادلنيا.
• احتجت  :أظهرت ُحجج اتلفضيل.

• اجلبارون  :أصحاب الغلظة والقسوة.
ُ ِّ
ِّ
املتكربون  :اذلي حيتقرون انلاس ويعظمون أنفسهم.
•

فوائد احلديث:
 .1احتجاج اجلنة وانلار من األمور الغيبية اليت جيب علينا أن نؤمن بها ،حىت وإن استبعدتها العقول.
 .2الفقراء والضعفاء هم أهل اجلنة؛ واجلبارون املتكربون هم أهل انلار.
 .3إثبات الكم اهلل -عز وجل -للجنة وللنار.
 .4إثبات صفة املشيئة هلل -عز وجل -ىلع ما يليق جبالل اهلل -سبحانه-.
 .5الرمحة نواعن :األوىل :رمحة صفة هلل تعاىل غري خملوقة ،واثلانية :رمحة خملوقة ،ويه اجلنة.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة:
اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني
ابلواب ،انلارش :دار الوطن – الرياض .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.

الرقم املوحد)6334( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ً
ارقبوا حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -يف أهل

 .1038احلديث:

 Peliharalah kehormatan Muhammadṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan cara
!menjaga hak-hak ahlulbait beliau

بيته

**

1038. Hadis:

َْ
ارقبُوا Dari Abu Bakar aṣ-Ṣiddīq -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -قال:
 berkata, "Peliharalah kehormatan Muhammadاهلل عليه وسلم -يف أَهل بَ
حمم ًدا -صىل ُ
.
ه
ت
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan cara menjaga hak-

درجة احلديث:

ً
صحيح موقوفا ىلع أيب بكر

hak ahlulbait beliau".
**

Derajat hadis:

الصديق -ريض اهلل عنه-

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف أثر أيب بكر -ريض اهلل عنه -ديلل ىلع معرفة Di dalam aṡar Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- terdapat
dalil tentang pengetahuan para sahabat -raḍiyallāhu
الصحابة -ريض اهلل عنهم -حبق أهل بيت رسول اهلل 'anhum- terhadap hak ahlulbait (keluarga) Rasulullah -
صىل اهلل عليه وسلم -وتوقريهم واحرتامهم ،فمن ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, serta pemuliaan danpenghormatan mereka. Oleh sebab itu, siapa saja yang
اكن من أهل ابليت مستقيما ىلع ادلين ُمت ِب ًعا لِسنة
)termasuk ahlulbait yang teguh di atas agama (Islam
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فله حقان :حق dan mengikuti sunah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
اإلسالم وحق القرابة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه , maka dia memiliki dua hak: hak Islam (hak sebagai
 seorang muslim) dan hak kekerabatan dengan Nabiوسلم ،-وفيه أن أبا بكر والصحابة اكنوا حيبون آل )ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aṡar ini (menjelaskan
ابليت ويوصون بهم ً
bahwa Abu Bakar dan para sahabat mencintai ahlulbait
خريا.
dan berpesan kebaikan untuk mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه ابلخاري من قول أيب بكر -ريض اهلل عنه-.
**

اتلخريج :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• ارقبُوا  :راعوه واحرتموه وأكرموه.

• أهل بيته  :أصله وعصبته اذلين حرموا الصدقة بعده.
ِّ
الصحايب من قول أو فعل.
• املوقوف  :ما أضيف إىل

فوائد احلديث:
 .1تعظيم أهل بيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وإكرامهم وحبهم ومواالتهم ،مع تعظيم ووالء سائر من أمرت الرشيعة اإلسالمية بمواالته من
الصحابة األكرمني والعلماء العاملني.

 .2معرفة الصحابة حبق أهل ابليت وخباصة الشيخني أيب بكر وعمر -ريض اهلل عنهما-.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
1422ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3041( :

14

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Beliau bersabda, "Zuhudlah terhadap
dunia maka Allah akan mencintaimu, dan
zuhudlah dengan apa yang ada di tangan
manusia maka manusia akan
mencintaimu"!

 وازهد فيما عند انلاس،ازهد يف ادلنيا حيبك اهلل
حيبك انلاس

**

1039. Hadis:

: احلديث.1039

: قال-ريض اهلل عنه- عن سهل بن سعد الساعدي

Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
berkata, "Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan berkata,
"Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal,
jika aku lakukan, maka aku akan dicintai Allah dan
dicintai manusia?" Beliau bersabda, "Zuhudlah
terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan
zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia
maka manusia akan mencintaimu"!

: فقال-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- جاء رجل إىل انليب
ُ
 دل ِين ىلع عمل إذا عملته أحبين اهلل،يا رسول اهلل
،وأحبين انلاس؟ «فقال ازهد يف ادلنيا حيبك اهلل
.»وازهد فيما عند انلاس حيبك انلاس

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu -صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل رسول اهلل
'alaihi wa sallam- meminta kepada beliau agar
menunjukkan kepadanya suatu amal, apabila dia يطلب منه أن يرشده إىل عمل إذا عمله يكون سببا
mengerjakannya maka akan menjadi sebab kecintaan صىل اهلل-  فأرشده انليب،ملحبة اهلل هل وحمبة انلاس
Allah kepadanya dan kecintaan manusia. Nabi
 إىل عمل جامع شامل يسبب هل حمبة اهلل-عليه وسلم
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunjukkan
kepadanya
satu
amal
komprehensif
yang  "ازهد:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هل.وحمبة انلاس
menyebabkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia  فال تطلب منها إال ما حتتاجه وترتك: أي."يف ادلنيا
kepadanya. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Zuhudlah terhadap dunia!" yakni, janganlah  وتتورع مما قد، وما ال ينفع يف اآلخرة،الفاضل
engkau mencari dunia kecuali apa yang engkau  وازهد يف ادلنيا اليت،يكون فيه رضر يف دينك
butuhkan, tinggalkan selebihnya dan apa yang tidak
 فإذا صار بينك وبني أحد منهم حق،يتعاطاها انلاس
bermanfaat di akhirat, serta bersikap wara' terhadap
sesuatu yang mengandung bahaya dalam agamamu.  "رحم:أو عقد من العقود فكن كما ورد يف احلديث
Berzuhudlah terhadap dunia yang ada di tangan  سمحا إذا, سمحا إذا اشرتى،اهلل امرءا سمحا إذا باع
manusia. Apabila ada hakmu di tangan salah seorang
dari mereka atau akad tertentu, maka bersikaplah  سمحا إذا اقتىض"؛ تلكون حمبوبا عند انلاس،قىض
sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadits,
-.تعاىل- ومرحوما عند اهلل
"Semoga Allah merahmati orang yang berlapang dada
ketika menjual dan berlapang dada ketika membeli.
Berlapang dada ketika menetapkan keputusan dan
berlapang dada ketika menuntut." sehingga ia menjadi
orang yang dicintai oleh manusia dan disayangi di sisi
Allah."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع:اتلصنيف
. رواه ابن ماجه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  سهل بن سعد الساعدي:اتلخريج
. األربعون انلووية:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• دلين  :أرشدين.

• ازهد يف ادلنيا  :اقترص ىلع القدر الالزم منها ،واترك ما ال ينفعك يف اآلخرة.
• حيبك اهلل  :إلعراضك عما أمر باإلعراض عنه.
• وازهد فيما عند انلاس  :من ادلنيا.

• حيبك انلاس  :ألن قلوبهم جمبولة ىلع حب ادلنيا ،ومن نازع إنسانا يف حمبوبه كرهه وقاله ،ومن لم يعارضه فيه أحبه.

فوائد احلديث:

ً
 .1علو همم الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-فال تكاد جتد أسئلتهم إال ملا فيه خري يف ادلنيا أو اآلخرة أو فيهما مجيعا.
 .2اإلجياز يف جواب السؤال مالم تدع احلاجة إىل اتلفصيل.

 .3الزهد يف ادلنيا من أسباب حمبة اهلل -تعاىل -لعبده ،والزهد فيما عند انلاس من أسباب حمبة انلاس هل.
 .4إثبات حمبة اهلل ِّ -
عز وجل ،-أي أن اهلل -تعاىل -حيب حمبة حقيقية ،ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.
 .5فضيلة الزهد يف ادلنيا ،ومعىن الزهد :أن يرتك ما ال ينفعه يف اآلخرة.

 .6الزهد مرتبته أىلع من الورع ،ألن الورع ترك ما يرض ،والزهد ترك ما ال ينفع يف اآلخرة.

ً

 .7احلث والرتغيب يف الزهد فيما عند انلاس ،ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعله سببا ملحبة انلاس لك ،وهذا يشمل أن ال تسأل انلاس
ً
ِّ
وتعرض بأنك تريد كذا.
شيئا ،وأن ال تتطلع
 .8منازعة انلاس يف دنياهم مما جيلب بغضهم وحسدهم ،ومن ذلك سؤاهلم ،كما قيلُ :
وبين آدم حني يُسأل يغضب.

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م- .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية ،فيصل
عيىس ابلايب احلليب - .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.

الرقم املوحد)4307( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aku melihat ke dalam Surga lalu aku
melihat kebanyakan penghuninya adalah
orang-orang fakir dan aku melihat ke
dalam Neraka lalu aku melihat kebanyakan
penduduknya adalah para wanita.

َ َّ
ُ
َ
َ
،الفقراء
أكرث أهلِها
اطلعت يف اجلنة فرأيت
ُ
ُ َّ
َ أكرث أهلها النر
َ
ساء
واطلعت يف انلار فرأيت
**

1040. Hadis:

: احلديث.1040

Dari Ibnu Abbas dan 'Imrān bin al-Ḥuṣain -raḍiyallāhu ريض اهلل- عن ابن عباس وعمران بن احلصني
'anhum-, dari Nabi-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau
: قال-صىل اهلل عليه وسلم-  عن انليب-عنهم
bersabda, "Aku melihat ke dalam Surga lalu aku
َ
ُ
َ
َ
melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang ،«اطلعت يف اجلنة فرأيت أكرث أه ِلها الفقراء
ُ
ُ واط
fakir dan aku melihat ke dalam Neraka lalu aku melihat
َ فرأيت
َ ِّأكرث أهلها الن
.»ساء
لعت يف انلار
kebanyakan penduduknya adalah para wanita".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan di
dalam hadis tersebut bahwa beliau melihat ke dalam
Surga, beliau melihat kebanyakan penduduknya
adalah orang-orang fakir. Itu karena mereka tidak
memiliki apa-apa yang menjadikan mereka sombong,
mereka orang-orang yang tenang dan rendah hati.
Oleh karena itu, siapa yang memperhatikan ayat-ayat
Alquran maka ia akan mendapati bahwa orang-orang
yang mendustai para Rasul adalah orang-orang
terhormat dan orang-orang kaya. Sementara kaum
duafa (orang-orang fakir) adalah orang-orang yang
mengikuti para Rasul. Karena itu, kebanyakan mereka
adalah penghuni Surga. Hadis ini tidak menjadi sebuah
keharusan bahwa setiap orang fakir lebih mulia
daripada orang-orang kaya, akan tetapi mengandung
arti bahwa orang-orang fakir lebih banyak menempati
Surga daripada orang-orang kaya, maka beliau
mengabarkan hal itu. Dan bukanlah kefakiran yang
menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam Surga
meskipun hal itu meringankan dalam hisab mereka,
akan tetapi mereka dimasukkan ke dalam Surga
lantaran kebaikan-kebaikannya dan kefakirannya,
karena kefakiran tanpa kebaikan tidaklah memiliki
makna dan keutamaan. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- juga mengabarkan bahwa ketika beliau melihat
Neraka, beliau melihat kebanyakan penghuninya
adalah wanita, hal itu disebabkan karena kebiasaankebiasaan buruk yang nampak dominan dalam tabiat
mereka dan selalu menyertai mereka, seperti kurang
mensyukuri pemberian suaminya dan banyak mencela.
Maka sudah merupakan kewajiban bagi mereka untuk
menjaga aturan-aturan agama agar mereka selamat
dari ancaman Neraka.
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**

 يف احلديث أنه-صىل اهلل عليه وسلم- َيرب انليب
َ
َ
َ
 وذلك ألن،الفقراء
أكرث أه ِلها
اطلع يف اجلنة فرأى
 فهم متمسكنون،الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم

 وهلذا من تأمل اآليات؛ وجد أن اذلين,خاضعون
 وأن،يكذبون الرسل هم املأل األرشاف واألغنياء
 فلهذا اكنوا،املستضعفني هم اذلين يتبعون الرسل

 واحلديث ال يوجب فضل لك فقري.أكرث أهل اجلنة
 وإنما معناه الفقراء يف اجلنة أكرث من،ىلع لك غين

، وليس الفقر أدخلهم اجلنة،األغنياء فأخرب عن ذلك

 إنما دخلوا بصالحهم،وإن اكن خفف من حسابهم
ً
 كما أخرب. فالفقري إذا لم يكن صاحلا ال يفضل،معه
َ  أنه اطلَع يف انلار فرأى-صىل اهلل عليه وسلمأكرث
أه ِلها النساء؛ وذلك لقيامهن بعادات سيئة تغلب ىلع
ُ  من ذلك, وتتعلق بهن,طباعهن
كفران العشري

 فالواجب عليهن أن حيافظن ىلع أمر.وكرثة اللعن

.ادلين ليسلمن من انلار

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبو ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه -عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِّ
اطلعت  :أرشفت وتأملت.

فوائد احلديث:
 .1أن الفقراء يف اجلنة أكرث من األغنياء ,والفقري لم يدخل اجلنة بسبب فقره ,وإنما دخلها بعمله الصالح.
 .2اتلحريض ىلع ترك اتلوسع يف ادلنيا واالسزتادة من متاعها.
 .3حتريض النساء ىلع املحافظة ىلع أمر ادلين ليسلمن من انلار ,واإلخبار بأنهن أكرث أهل انلار.
 .4أن اجلنة وانلار خملوقتان موجودتان.
 .5أن من أسايلب ادلعوة :الرتهيب.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني،
حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني,
حممد يلع بن حممد ابلكري ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,بريوت  -بلنان ,الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م- .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ,مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش1407 :ه – 1987م,
الطبعة.14 :

الرقم املوحد)3184( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َْ َ ُ ْ ْ َ
ان
يم
اإل ِ
احلياء مِن ِ

 .1041احلديث:

Malu itu sebagian dari iman.
**

1041. Hadis:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواعDari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara :
ْ
marfū', (Nabi bersabda), "Malu itu sebagian dari iman".
احلَيَاء م ْن ْ َ
ان».
«
ِ
اإليم ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلياء من اإليمان ألن املستحيي ُي ْق ِلع حبيائه عن Malu sebagian dari iman, karena orang yang malu akan
**

menghindarkan dirinya dari kemaksiatan dengan rasa
املعايص ،ويقوم
بالواجبات ،وهذا من تأثري اإليمان malunya dan melaksanakan berbagai kewajiban. Inilah
ْ
باهلل -تعاىل -إذا امتال به القلب ،فإنه يمنع صاحبه manfaat iman kepada Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- jika
sudah memenuhi hati. Sesungguhnya malu dapat
من املعايص وحيثه ىلع الواجبات ،فصار احلياء بمزنلة
mencegah pelakunya dari kemaksiatan dan
اإليمان ،من حيث أثر فائدته ىلع العبد.
mensuportnya untuk melaksanakan kewajiban.
Dengan demikian, malu punya kedudukan seperti iman
dari segi efek manfaatnya bagi seorang hamba.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• احلياء  :هو خلق يبعث ىلع فعل احلسن ،وترك القبيح

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلخلق خبلق احلياء كونه من اإليمان
 .2أن احلياء :هو خلق يبعث ىلع فعل اجلميل ،وترك القبيح
ً ً
ً
ً
وخورا وجبنًا.
وعجزا وذال
 .3أن ما يمنعك من اخلري ال يسىم حياء بل يسىم خجال
 .4أن احلياء قد يكون من اهلل ،ويكون بفعل املأمورات ،وترك املحظورات ،وفد يكون احلياء من اخللق ،ويكون باحرتامهم ،وإنزاهلم منازهلم
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5478( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Kebajikan itu adalah baiknya budi pekerti
sedang dosa adalah sesuatu yang
mengganjal dalam dirimu dan engkau tidak
mau diketahui orang lain.

 واإلثم ما حاك يف نفسك،الِّب حسن اخللق
وكرهت أن يطلع عليه انلاس

: احلديث.1042

**

1042. Hadis:

-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن انلواس بن سمعان
ُّ « : قال-صىل اهلل عليه وسلم
 واإلثم،الرب ُح ْس ُن اخلُلق
ِ
َ
َ ما َح
َ
.»اك يف نفسك وكرهت أن يط ِلع عليه انلاس
 «أتيت: قال-ريض اهلل عنه- وعن وابصة بن معبد
َ
جئت
: فقال-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- رسول اهلل
ْ : وقال، نعم:الرب؟ قلت
ُّ ،استَ ْفت قلبك
ِّ تسأل عن
الرب
ِ
ِ
ِ
ُ
 واإلثم،ما اطمأنت إيله انلفس واطمأن إيله القلب
َ َ
َ ما َح
وإن أفتاك انلاس- اك يف انلفس وت َردد يف الصدر
َْ
.»-وأفتَ ْو َك

Dari An-Nawwas bin Sam'an -raḍiyallāhu 'anhu- dari
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau
bersabda, "Kebajikan itu adalah baiknya budi pekerti
sedang dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam
dirimu dan engkau tidak mau diketahui orang lain." Dari
Wabishah bin Ma'bad Radhiyallahu -Ta'ālā- 'Anhu, ia
berkata, "Aku datang kepada Rasulullah Shallallahu
'Alaihi wa Alihi wa Sallam, lalu beliau bersabda,
"Apakah engkau datang untuk menanyakan tentang
kebajikan?" Aku jawab, "Ya." Beliau bersabda,
"Tanyakan pada hatimu sendiri! Kebajikan adalah
sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tentram.
Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal
dalam jiwa dan menyebabkan keraguan dalam dada,
walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu
dan mereka membenarkanmu".
**

 صحيح حديث:حديث انلواس

 ال يوجد لألبلاين حكم:وابصة

Derajat hadis:

 إسناده: وقال حمققو املسند،عليه

ضعيف

Makna global:
**

Hadits ini menafsirkan tentang kebajikan, bahwa
kebajikan itu adalah akhlak baik yang mencakup
perbuatan semua yang keadaannya menjadikan suatu
akhlak itu disifati terpuji, baik antara seorang hamba
dengan Tuhannya atau antara seorang hamba dengan
saudaranya yang muslim atau antara dia dengan
manusia secara umum; muslim dan kafir. Atau sesuatu
yang membuat jiwa tenang kepadanya sebagaimana
dalam hadits kedua. Jiwa itu memang merasa tenang
kepada perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan
yang baik; dalam akhlak atau selainnya. Dosa itu
adalah sesuatu yang mengganjal dalam jiwa. Ia seperti
syubhat yang meragukan dalam jiwa. Karena itu,
termasuk sifat wara' (hati-hati) ialah meninggalkan
syubhat dan menjauhinya demi menghindari jiwa
terperosok ke dalam keharaman. Sifat wara' adalah
meninggalkan semua itu dan bersandar kepada apa
yang membuat hati tenang kepadanya. Sesungguhnya
apa yang meragukan dalam dada manusia, itu adalah
dosa meskipun orang lain memfatwakan bahwa itu
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:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

ُ
 وهو شامل لفعل،فرس احلديث الرب بأنه حسن اخللق

،مجيع ما من شأنه أن يوصف باحلسن من األخالق
 أو ما بني العبد وأخيه،سواء فيما بني العبد وربه
 أو ما بينه وبني عموم انلاس مسلمهم،املسلم
 أو هو ما اطمأنت إيله انلفس كما يف.وَكفرهم

 وانلفس تطمنئ إىل احلسن من،احلديث اثلاين

. سواء يف األخالق أو يف غريها،األعمال واألقوال
 فهو اكلشبهة ترد ُد يف،واإلثم ما تردد يف انلفس
 محاية،انلفس فمن الورع تركها واالبتعاد عنها
، فالورع ترك ذلك كه.للنفس من الوقوع يف احلرام

 وأن ما حاك يف.واالتكاء ىلع ما اطمأن إيله القلب
ْ
ٌ  فهو،صدر اإلنسان
ُ وإن أفتاه
غريه بأنه ليس
،إثم
 وهذا إنما يكون إذا اكن صاحبُه ممن رشح،بإثم
ٍ
ُ
 وَكن املفيت يفيت هل بمجرد ظن أو،صدره باإليمان

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ٍّ
رشيع ،فأما ما اكن مع bukan dosa. Ini terjadi apabila orang itu termasuk yang
ديلل
ميل إىل هوى من غري ٍ
ٍ
ُ dadanya dilapangkan dengan keimanan. Sementara
ٌ
ُّ
ٌّ
املفيت به ديلل رشيع ،فالواجب ىلع املستفيت الرجوع muftinya memberikan fatwa dengan sekedar dugaan
ْ
ُ
atau kecenderungan kepada hawa nafsu tanpa ada
صدره.
إيله ،وإن لم ينرشح هل
dalil syar'i. Adapun apabila mufti itu memiliki dalil syar'i,
maka kewajiban orang yang meminta fatwa untuk
merujuk kepadanya meskipun dadanya tidak lapang
untuk itu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :حديث انلواس بن سمعان -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم .حديث وابصة -ريض اهلل عنه :-رواه أمحد وادلاريم.

اتلخريج :انلواس بن سمعان بن خادل الالكيب األنصاري -ريض اهلل عنه-
ْ
وابِ َصة بن َمعبَد اجلُهين -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• الرب  :أي :معظم الرب ،والرب :العمل الصالح ،وَكن ابن عمر يقول :الرب يشء هني ،وجه طليق والكم لني.
• حسن اخللق  :وهو اإلنصاف يف املعاملة ،والرفق يف املجادلة ،والعدل يف األحاكم ،وابلذل واإلحسان يف اليرس ،واإليثار يف العرس ،وغري ذلك ،من
الصفات احلميدة.
• واإلثم  :اذلنب.

• حاك يف صدرك  :تردد يف القلب ،ولم يطمنئ إيله.
• وكرهت  :كراهة دينية.

• أن يطلع عليه انلاس  :وجوههم وأماثلهم اذلين يستىح منهم.
• اطمأنت إيله انلفس  :سكنت إيله انلفس الطيبة.
• استفت قلبك  :اطلب الفتوى منه.

• أفتاك انلاس  :أعطاك انلاس حكما َيالف ما يف نفسك من الرتدد ،حال كونك متوراع تبحث عن احلق.
• وأفتوك  :خبالفه ،ألنهم إنما يقولون ىلع ظواهر األمور دون بواطنها.

فوائد احلديث:
 .1انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أعطي جوامع اللكم ،يتلكم بالالكم اليسري وهو حيمل معاين كثرية لقوهل" :الرب حسن اخللق" كمة جامعة مانعة.
 .2الرتغيب يف حسن اخللق.
 .3احلق وابلاطل ال يلتبس أمرهما ىلع املؤمن ابلصري ،بل يعرف احلق بانلور اذلي يف قلبه ،وينفر عن ابلاطل فينكره.
صاف سليم حيوك يف نفسه اإلثم وإن لم يعلم أنه إثم.
 .4إن املؤمن اذلي قلبه
ٍ
 .5معجزة عظيمة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث أخرب وابصة بما يف نفسه قبل أن يتلكم به ،وأبرزه يف حزي االستفهام اتلقريري مبالغة يف
إيضاح اطالعه عليه وإحاطته به ،وهذا مما أطلعه اهلل عليه ،وليس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعلم لك يشء من أمور الغيب.

 .6الفتوى ال تزيل الشبهة إذا اكن املستفيت ممن رشح اهلل صدره ،وَكن املفيت إنما أفىت بمجرد ظن ،أو ميل إىل اهلوى من غري ديلل رشيع ،فأما ما
اكن هل مع املفيت به ديلل رشيع فيجب ىلع املستفيت قبوهل وإن لم ينرشح صدره.
 .7جواز الرجوع إىل القلب وانلفس ممن استقام دينه؛ فإن اهلل -عز وجل -يؤيد من علم منه صدق انلية.
 .8الرجل املؤمن يكره أن يطلع انلاس ىلع آثامه لقوهل" :وكرهت أن يطلع عليه انلاس".

 .9املدار يف الرشيعة ىلع األدلة ،ال ىلع ما أشتهر بني انلاس ،ألن انلاس قد يشتهر عندهم يشء ويفتون به وليس حبق؛ فاملدار ىلع األدلة
الرشعية.

 .10الفتوى ال تبيح اإلقدام ىلع ما يشك اإلنسان يف حله ،لقوهل" :وإن أفتاك انلاس وأفتوك" ،وأفتوك  :تأكيد ،ويشهد هلذا احلديث قوهل" :دع ما
يريبك إىل ما ال يريبك ،الصدق طمأنينة والكذب ريبة".
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.

الرقم املوحد)4308( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

الِّبكة تزنل وسط الطعام ،فلكوا من حافتيه ،وال

Keberkahan turun di tengah-tengah
makanan; maka makanlah dari pinggirnya
!dan jangan dari tengah-tengahnya

تأكلوا من وسطه

 .1043احلديث:

**

1043. Hadis:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل Dari Ibnu 'Abbās, bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
َ ُ ُ wa sallam- bersabda, "Keberkahan turun di tengah-
ْ
تزن ُل َو َس َط َِّ
عليه وسلم -قالَ َ « :
وا
لك
ف
عام،
الط
كة
الرب
ِ
tengah makanan; maka makanlah dari pinggirnya dan
ْ
ِمن حافتَيه ،وال تأكلوا ِم ْن َو َس ِطه».
!"jangan dari tengah-tengahnya

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

هذا احلديث يبني أدبًا من آداب الطعام حال Hadis ini menjelaskan tentang tata cara makan bareng
 dalam satu nampan atau piring besar, di mana Nabiاالجتماع ىلع قصعة أو صحن وحنو ذلك ,حيث أمر ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan untuk
فيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باألكل من جوانب memakan makanan dari pinggir nampan dan tidak
memakan dari tengah-tengahnya, karena keberkahan
اإلناء ،وأن ال يؤلك من وسطه؛ ألن بركة اهلل وخريه
dan kebaikan Allah atas makanan ini diturunkan di
ىلع هذا الطعام تزنل يف وسطه ,ومن بركة الطعام :أن tengahnya. Di antara bentuk keberkahan suatu
ً
makanan
adalah:
Porsinya
sedikit
قليال فيكيف الكثري ,ومنها :استمراء tetapi
يكون الطعام
mengenyangkan banyak orang; Makan bertambah
الطعام ,ومنها :أنه إذا بيق بقية من الطعام ،فإنها تبىق lezat; Jika masih ada sisa maka sisa tersebut masih
نظيفة لم تمسها يد ،فيستفيد منها من يأيت بعد bersih tidak tersentuh tangan, sehingga layak dimakan
oleh orang yang datang belakangan. Adapun memulai
اآلكني ،أما ابلدء من الوسط :فإنه يُ
الطعام
فسد
makan dari tengah-tengahnya maka jelas merusak
ً
كثريا.
ويقذره ىلع من بعده ،فيُلىق ،ولو اكن
makanan dan mengotorinya, sehingga tidak layak
untuk orang setelahnya yang pada akhirnya dibuang,
meskipun masih banyak.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• الربكة  :ما أودعه اهلل -سبحانه -يف الطعام من زيادة ,وتكثريه ,واالنتفاع به ,وأصلها يف اللغة :انلماء والزيادة.
• حافتيه  :من ناحيته وطرفه ،واملراد من اتلثنية هنا ما فوق الواحد فيعم سائر اجلوانب.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية األكل من جوانب الطعام قبل وسطه ,وكراهة ابلداءة من وسطه أو أعاله.
 .2أن لألكل والرشب -وإن اكنا من مقتضيات اجلبلة والفطرة اإلنسانية -آدابا وسننا جاءت بها الرشيعة اإلسالمية ,فال بد لإلنسان أن يراعيها
عند أكله ورشبه.

 .3أنه ينبيغ استجالب الربكة واستبقاؤها ,وأنه ال ينبيغ فعل ما يزيلها.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم
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املعروف بـ (سنن ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار
إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين األشقودري األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم,
 ,ط  1408 ,3ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار
املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,مصطىف سعيد اخلن،
مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش ,1987 – 1407 :رقم الطبعة 14 :خمتار الصحاح ،تأيلف:
زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،انلارش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت  -صيدا ,الطبعة:
ِّ
املكرمة
اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل1427 ،
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة،
ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل
  1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)58121( :
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اجلنة أقرب إىل أحدكم من ِ َ
ِشاكِ نعله ،وانلار
مثل ذلك

 .1044احلديث:

Surga itu lebih dekat kepada seseorang di
antara kalian daripada tali sandalnya, dan
neraka juga seperti itu.
**

1044. Hadis:

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل Dari Ibnu Mas`ud -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Surga itu lebih
ُ
من
م
أحدك
اهلل عليه وسلم« :-اجلنة أقرب إىل
dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali
ُ
َ َْ
اك نع ِله ،وانلار ِمثل ذلك».
sandalnya, dan neraka juga seperti itu".
ِرش ِ

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اجلنة وانلار Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan
bahwa surga dan neraka itu dekat kepada seseorang
قريبان من اإلنسان كقرب السري اذلي يكون ىلع seperti dekatnya tali sandal yang berada di atas
ًّ
ظهر القدم ،وهو قريب من اإلنسان جدا؛ ألنه قد ;kakinya. Dia sangat dekat sekali dari seseorang
karena bisa jadi ia melakukan suatu ketaatan dalam
يفعل طاعة من رضوان اهلل -عز وجل -ال يظن أنها
meraih keridaan Allah -Azza wa Jalla'-, dirinya tidak
تبلغ ما بلغت ،فإذا يه توصله إىل جنة انلعيم ،وربما mengira bahwa amalan tersebut mencapai suatu titik
يفعل معصية ال يليق هلا باال ،ويه من سخط اهللtertentu yang ternyata menghantarkan dirinya ke surga ،
yang penuh dengan kenikmatan. Dan mungkin juga dia
فيهوي بها يف انلار كذا وكذا من السنني وهو ال melakukan suatu kemaksiatan yang dianggap tidak
begitu berarti, namun itu mengundang murka Allah,
يدري.
sehingga menjerumuskannya ke dalam neraka selama
hitungan sekian tahun namun ia tidak menyadarinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• رشاك نعله  :سري انلعل ىلع ظهر القدم.

فوائد احلديث:
 .1الطاعة موصلة إىل اجلنة ،واملعايص تؤدي إىل انلار.
 .2حتصيل اجلنة سهل ،إذا صح القصد وعملت الصاحلات.
 .3الطاعة واملعصية قد تكون يف أيرس األشياء ،فينبيغ ىلع املرء أال يزهد يف قليل من اخلري واليف قليل من الرش فيجتنبه.
 .4الرتغيب يف قليل اخلري وإن قل ،والرتهيب عن قليل الرش وإن قل.
 .5رضب األمثلة تلقريب املراد للسامع.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري  -ألمحد بن
يلع بن حجر العسقالين الشافيع  -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق  -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع
طبعه :حمب ادلين اخلطيب  -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
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دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3581( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Segala puji bagi Allah yang telah memberi
kami makan, minum, kecukupan dan
perlindungan. Betapa banyak orang yang
tidak memiliki kecukupan dan
perlindungan

َ
، وكفانا وآوانا،احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا
ْ ُ َ َ َ َ ْ َّ ْ َ َ
يف َلُ َوال مؤوِ َي
ِ فكم مِمن ال َك
**

1045. Hadis:

: احلديث.1045

صىل اهلل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أنس

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
(Nabi bersabda), "Segala puji bagi Allah yang telah
memberi kami makan, minum, kecukupan dan
perlindungan. Betapa banyak orang yang tidak memiliki
kecukupan dan perlindungan."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 «احلمد هلل: قال، اكن إذا أوى إىل فراشه-عليه وسلم
َ َ َ
َ ِ ك ْم ِمم ْن ال َاك
يف
 ف، وكفانا وآوانا،اذلي أطعمنا وسقانا
ْ َ
».هل َوال ُمؤ ِو َي
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila  اكن إذا أوى إىل فراشه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
menghampiri tempat tidurnya, beliau mengucapkan,
"Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami  احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا:قال
makan, minum, kecukupan dan perlindungan. Betapa -عز وجل-  حيمد اهلل.فكم ممن ال اكيف هل وال مؤوي
banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan
 يرس-عز وجل- اذلي أطعمه وسقاه بأنه لوال أن اهلل
perlindungan." Beliau memuji Allah -'Azza wa Jallaَ
َ
yang telah memberinya makan dan minum, seandainya ،لك هذا الطعام وهذا الرشاب ما أكلت وال رشبت
Allah -'Azza wa Jalla- tidak memudahkan bagimu  أطعمنا: قوهل،فتحمد اهلل اذلي أطعمك وسقاك
makanan dan minuman ini, tentu aku tidak akan makan
dan minum. Karena itu, engkau harus memuji Allah ،وسقانا وكفانا وآوانا كفانا يعين يرس نلا األمور
yang telah memberimu makan dan minum. "Segala puji وكفانا املؤونة وآوانا أي جعل نلا مأوى نأوي إيله
bagi Allah yang telah memberi kami makan, minum,
،فكم من إنسان ال اكيف هل وال مأوى أو وال مؤوي
kecukupan dan perlindungan." Memberi kecukupan
maksudnya: Dia telah memudahkan urusan-urusan kita .فينبيغ لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا اذلكر
dan mencukupkan perbekalan. "Dia memberi
perlindungan," yakni, Dia telah menjadikan tempat
berlindung bagi kita di mana kita berlindung
kepadanya. Betapa banyak orang yang tidak memiliki
kecukupan dan perlindungan atau perbekalan. Karena
itu, hendaknya bila engkau mendatangi tempat
tidurmu, engkau harus mengucapkan zikir ini."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
ََ
- ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أغنانا: • كفانا

. ولم جيعلنا منترشين اكبلهائم، ردنا إىل سكن ومأوى: • آوانا

. ال وطن هل وال سكن يأوي إيله: وقيل، راحم واعطف: • مؤوي
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فوائد احلديث:
 .1استحباب قول هذا ادلاعء قبل انلوم.
 .2وجود مأوى ومسكن يسكن فيه اإلنسان نعمة من اهلل -تعاىل -ينبيغ شكره عليها.
 .3ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم الطعام والرشاب عند انلوم ؛ ألن انلوم ال حيصل إال بعد حصول الكفاية منهما.
 .4اهلل تعاىل هو اذلي يكيف العباد رش بعض ويهيئ هلم أرزاقهم وأقواتهم.
 .5ينبيغ ىلع العبد أن يشكر اهلل -تعاىل -ىلع كرثة نعمه ىلع عبيده ،وينظر إىل من هو دونه يف أمور ادلنيا ممن ال اكيف هل وال مؤوي؛ يلعظم عنده
ويعلم نعمة ربه عليه فزيداد شكرا.

 .6ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بلعض هذه انلعم دعوة للعبد للتفكر ومعرفة نعم اهلل عليه ،فإن العبد إذا عرف انلعمة شكر اهلل عليها ،
فلن يشكر العبد ربه إال إذا عرف انلعمة  ،فعىل العبد اتلأمل واتلفكر يف نعم اهلل تعاىل  ،فهذا هو اذلي يوصله لشكر اهلل تعاىل.يقول ابن القيم" :
قال اهلروي :الشكر :اسم ملعرفة انلعمة؛ ألنها السبيل إىل معرفة املنعم ؛ وهلذا سىم اهلل تعاىل اإلسالم واإليمان يف القرآن شكرا ،فمعرفة انلعمة
ركن من أرَكن الشكر ،ألنها مجلة الشكر واالعرتاف بنعمة املنعم.

 .7وضمري اجلمع املتصل يف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-أطعمنا -وسقانا -وكفانا -وآوانا" إشارة إىل عموم الفضل ،وعظيم اخلري اذلي أفاضه اهلل
تعاىل ىلع عبيده؛ ألن مجيع البرش يرفلون بنعم اهلل -تعاىل -ويتمتعون بها ولكن الشاكر قليل.
 .8فضيلة احلمد والشكر ىلع انلعم.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5882( :
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احلياء ال يأيت إال خبري

Malu itu tidak membawa kecuali kebaikan

 .1046احلديث:

**

1046. Hadis:

َ َ َ َ
عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -قال :قال Dari Imran bin Hushain -raḍiyallāhu 'anhu- secara
َ َ ْ
ُ
"marfū`: "Malu itu tidak membawa kecuali kebaikan.
اهلل َعلَيْه َ
رسول اَّلل َ -ص ِّىل ُ
وسلم« :-احلَي ُ
اء ال يَأ ِيت ِإال
ِ
Dalam riwayat lain: "Malu itu baik seluruhnya," atau
َ
اء َخ ٌ
ري ُكُّ ٌه» أو قال« :احلَيَ ُ
خبري» .ويف رواية « :احلَيَ ُ
اء
"beliau bersabda: "Malu itu seluruhnya baik.
ِ ٍ
ُكُّ ُه َخ ٌ
ري».
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلياء صفة يف انلفس حتمل اإلنسان ىلع فعل ما Malu merupakan sifat dalam jiwa yang mendorong
manusia melakukan apa yang indah dan bagus, dan
جيمل ويزين ،وترك ما يدنس ويشنيً ،فذللك ال يأيت meninggalkan yang kotor dan buruk. Dengan demikian,
malu tidak membawa kecuali kebaikan.
إال باخلري ،وسبب ورود احلديث أن رجال اكن ينصح
**

أخاه يف احلياء ،وينهاه عن احلياء ،فقال هل انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -هذا الالكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية واثلاثلة :رواها مسلم.
ُ
اتلخريج :أبو ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلياء  :صفة تقوم يف انلفس فتمنعها من فعل ما يستقبح.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلخلق خبلق احلياء.
 .2احلياء خري للفرد واملجتمع.
 .3ترك إنكار املنكر واجلهر بانلصح واملطابلة باحلقوق ضعف وجنب وليس من احلياء يف يشء.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار
الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:
حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Doa antara azan dan iqamah tidak akan
ditolak

ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرد

 .1047احلديث:

**

1047. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Doa antara azan dan
اهلل عليه وسلم-قال« :ادلاعء بني األذان واإلقامة ال
"iqamah tidak akan ditolak.

يرد»« .ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرد».
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

يدل هذا احلديث ىلع فضل ادلاعء بني األذان
ُ
ُ
واإلقامة ،فمن أ ِلهم ادلاعء ووفق هل فقد أريد به اخلري
ُ
ْ
وأ ِريدت هل اإلجابة .ويستحب ادلاعء يف هذا الوقت؛
ألن اإلنسان ما دام ينتظر الصالة فهو يف صالة،
والصالة موطن الستجابة ادلاعء؛ ألن العبد ينايج
ربه فيها ،فهذا الوقت ىلع املسلم أن جيتهد فيه

بادلاعء.

Makna global:
**

Hadis ini menjadi dalil keutamaan doa di antara azan
dan iqamah. Siapa yang diberi ilham untuk berdoa dan
diberi taufik maka berarti dia akan mendapatkan
kebaikan dan dikabulkan doanya. Disunnahkan berdoa
di waktu ini karena manusia selama menunggu salat,
berarti ia dalam salat. Salat adalah area dikabulkannya
doa, sebab seorang hamba bermunajat kepada
Tuhannya pada waktu salat. Karena itu, di waktu
seperti ini hendaknya seorang muslim bersungguhsungguh dalam berdoa.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :رواه النسايئ وابن حبان.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ادلاعء.
 .2فضيلة هذا الوقت ،وهو بني األذان واإلقامة.
 .3أن ادلاعء :إما مطلق يف لك وقت ،أو ومقيد بأوقات فاضلة.
املصادر واملراجع:
السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة اثلانية 1414 ،ـه-
1993م .اثلمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه1432 -ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن
بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن
صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل1427 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Dunia itu penjara bagi mukmin dan surga
bagi orang kafir.

ادلنيا سجن املؤمن ،وجنة الاكفر

 .1048احلديث:

**

1048. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu berkata, -
َ ُ Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,
صىل اهلل عليه وسلم« :-ادلنيا س ُ
جن املؤمن ،وجنة
ِ
"Dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang
الاكفر».
"kafir.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

املؤمن يف هذه ادلنيا سجني ملا أعده اهلل هل يوم القيامة Seorang mukmin di dunia ini seperti orang yang
dipenjara bila melihat apa yang dijanjikan oleh Allah
من انلعيم املقيم ،وأما الاكفر فجنته دنياه؛ ملا أعد اهلل padanya berupa nikmat abadi kelak di hari kiamat.
Sedang orang kafir surganya itu di dunia bila dilihat
هل من عذاب مقيم يوم القيامة.
tentang apa yang disiapkan oleh Allah untuknya berupa
siksa abadi kelak di hari kiamat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املؤمن  :اإليمان :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
• الاكفر  :الكفر :أصله اجلحود والعناد املستلزم لالستكبار والعصيان.

فوائد احلديث:
 .1حث املؤمن ىلع اإلعراض عن حمبة ادلنيا ،وعدم االنغماس يف متاعها ،وتشوقه إىل ادلار اآلخرة.
 .2هوان ادلنيا ىلع اهلل تعاىل.
 .3أن ادلنيا دار ابتالء وامتحان ألهل اإليمان.
 .4فيه تسلية ألهل املصائب.
 .5الاكفر يذهب طيباته يف حياته ادلنيا.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .فتح رب الربية بتلخيص احلموية،
حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض .أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة انلاجية املنصورة ،حافظ بن أمحد احلكيم،
حتقيق :حازم القايض ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف وادلعوة واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية1422 ،ه .موسوعة فقه القلوب،
حممد بن إبراهيم اتلوجيري ،بيت األفاكر ادلويلة .كتاب العلم ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صالح ادلين حممود ،مكتبة نور اهلدى.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُُ
ُ َ َّ َ ْ ُّ
واحلل ُم من الشيطان
،احلة من اهلل
ِ الرؤيا الص

Mimpi baik itu dari Allah dan mimpi buruk
itu dari setan.

: احلديث.1049

**

1049. Hadis:

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب قتادة
ُ
َ ْ ُّ « :-صىل اهلل عليه وسلم
:ويف رواية- احلَة
ِ الرؤيا الص
ُ
َُ
ْ ُّ
 فمن، واحلُل ُم من الشيطان، من اهلل-الرؤ َيا احل َ َسنة
ْ
ْ
ْ ُْ َْ ُ ُ ْ
 َويلَتَ َعوذ،رأى شيئًا يَك َرهه فليَنفث عن شماهل ثالثا

Dari Abu Qatadāh -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"mimpi baik itu, (dalam riwayat lain: mimpi indah itu)
dari Allah dan mimpi buruk itu dari setan, maka
barangsiapa yang melihat sesuatu yang ia benci,
hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya tiga kali dan
berlindung diri dari setan; karena sesungguhnya hal
tersebut tidak akan membahayakannya". Dan dari
Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- beliau bersabda, "Jika salah seorang
diantara kalian melihat dalam mimpi sesuatu yang ia
benci, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya tiga kali
dan berlindung kepada Allah dari setan tiga kali, dan
hendaklah ia merubah posisi tidurnya".

ريض اهلل-  وعن جابر.»من الشيطان؛ فإنها ال ترضه

 «إذا: قال-صىل اهلل عليه وسلم-  عن رسول اهلل-عنه
َْ
ْ ُّ
ْ
 فليَبْ ُص ْق عن يساره،الرؤ َيا يَك َر ُه َها
رأى أحدكم
ْ َ ََْ
ْ َ ْ َْ
 ويلتحول، وليست ِعذ باهلل من الشيطان ثالثا،ثالثا
ْ
.»عن َجن ِبه اذلي اكن عليه
 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan dalam
hadis ini bahwasanya mimpi yang tidak tercampuri oleh
bisikan dan gangguan setan adalah bagian dari nikmat
Allah kepada hamba-Nya, juga kabar gembira bagi
orang yang beriman dan peringatan bagi orang yang
lalai dan berpaling. Adapun mimpi buruk atau mimpimimpi kosong maka itu adalah gangguan dan rasa
takut yang dimasukkan setan pada ruh seorang
manusia yang akan mendatangkan rasa sedih dan
takut bahkan kadang membuat ia sakit, karena setan
adalah musuh manusia, dan ia menyukai hal yang
membuat manusia terganggu dan sedih. Maka apabila
seseorang melihat dalam mimpinya sesuatu yang
mengganggu, menakutkan dan membuat dia sedih,
maka hendaklah ia melakukan hal-hal yang bisa
menolak tipu daya setan dan godaannya. Adapun
caranya yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam
hadis di atas, Pertama: ia meludah ke sebelah kirinya
tiga kali. Kedua: beristiazah dengan mengucapkan:
"A'ūżu billāhi minasy syaiṭānirrajīm (aku berlindung diri
kepada Allah dari setan yang terkutuk)" sebanyak tiga
kali, untuk menolak keburukan dan gangguan setan.
Ketiga: Jika posisi tidur dia sebelumnya menghadap ke
sebelah kiri maka ia merubahnya ke sebelah kanan,
dan jika sebelumnya dia menghadap ke kakan maka ia
merubahnya ke sebelah kiri. Jika ia telah melakukan
hal-hal di atas; maka dengan izin Allah tidak akan ada
yang bisa mengganggunya, sebagai bukti pembenaran

32

**

 أن: يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- أخرب
َ الرؤيا
 يه من،السال ِ َمة من ختليط الشيطان وتشويشه
، ومن بشارات املؤمنني،مجلة نعم اهلل ىلع عباده
ُ
 واحلُل ُم. وتذكريه للمعرضني،وتنبيهات الغافلني
 فإنما هو من ختليط،اذلي هو أضغاث أحالم

 وتشويشه عليها،الشيطان ىلع روح اإلنسان
 وجلب األمور اليت تكسبها اهلم والغم،وإفزاعها
وحيزن وربما يمرض؛ ألن الشيطان عدو لإلنسان

 فإذا رأى املرء يف.حيب ما يسوء اإلنسان وما حيزنه
 فعليه أن يأخذ،منامه ما يزعجه وَييفه وحيزنه

،باألسباب اليت تدفع كيد الشيطان ووسوسته
ً
َ
 أن يبْ ُص َق:  أوال:وعالجها كما جاء عليه يف احلديث

 أن يتعوذ باهلل من: ثانيا.عن شماهل ثالث مرات
ً
 إذا اكن:  ثاثلا.الشيطان الرجيم ثالثا دلفع رشه وبأسه
ىلع جنبه األيرس يتحول إىل األيمن وإذا اكن ىلع
فإذا عمل باألسباب

. األيمن يتحول إىل األيرس

املتقدمة لم ترضه شيئا بإذن اهلل تصديقا؛ لقول رسوهل
 وثقة بنجاح األسباب ادلافعة، صىل اهلل عليه وسلم

.هل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
atas perkataan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamdan keyakinan atas berhasilnya usaha yang telah ia
lakukan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :حديث أيب قتادة :متفق عليه .حديث جابر :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه -جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احللم  :الرؤيا واحللم عبارة عما يراه انلائم يف نومه من األشياء ،لكن غلبت الرؤيا ىلع ما يراه من اخلري واليشء احلسن ،وغلب احللم ىلع ما
يراه من الرش والقبيح ويستعمل لك واحد منهما موضع اآلخر.
• فلينفث  :انلفث :نفخ لطيف ال ريق فيه.
• الشيطان  :أي ابلعيد عن اخلري.

• فليتعوذ  :االستعاذة :أي لقد جلأت إىل ملجأ وذلت بمالذ.

فوائد احلديث:

ً
 .1تقسيم ما يراه العبد يف منامه ،فإن منها ما يكون من تلعب الشيطان للرايئ ،ومنه ما يكون ختويفا هل.

 .2الرؤيا الصاحلة برشى للمؤمن.
ً
 .3عالج احللم اذلي يكون من الشيطان بأن ينفث عن شماهل ثالثا ،ويستعيذ من الشيطان؛ وإذا أراد أن يرجع نلومه يتحول عن جنبه اذلي
اكن عليه ،فإنها ال ترضه.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
بهجة قلوب األبرار ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الكريم بن رسيم
اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .
ال ادلريين ،انلارش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1422ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش:
دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه رياض
الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار
عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
ابليان ،اعم النرش  1410 :ـه املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية
 1392ه.

الرقم املوحد)3586( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Angin itu adalah bagian dari rahmat Allah.
َ َ
ُ ر
Ia bisa datang membawa rahmat dan bisa
َّ  تأيت،يح من َر ْو ِح اهلل
، وتأيت بالعذاب،بالرمحة
الر
datang membawa azab. Jika kalian melihat
ُ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
َ
angin, janganlah kalian memakinya!
، وسلوا اهلل خريها،فإذا رأيتموها فال تسبوها
ُ َ ْ
Mintalah kepada Allah kebaikannya dan
يذوا باهلل من ر
ها
ِش
واست ِع
mintalah perlindungan kepada Allah dari
kejelekannya" !
**

1050. Hadis:

: احلديث.1050

 سمعت رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ الر
ِّ « : يقول-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
يح من َر ْو ِح
َ َ َ َْ
َ َ
 فإذا َرأيتُ ُموها فال،بالعذاب
 وتأيت، تأيت بالرمحة،اهلل
ُ َ
ُ َْ
َ
َ َ
 واست ِعيذوا باهلل من،وسلوا اهلل خريها
،ت ُس ُّبوها
ِّ
.»رشها

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
bersabda, "Angin itu adalah bagian dari rahmat Allah.
Ia bisa datang membawa rahmat dan bisa datang
membawa azab. Jika kalian melihat angin, janganlah
kalian memakinya! Mintalah kepada Allah kebaikannya
dan mintalah perlindungan kepada Allah dari
kejelekannya" !
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Makna hadits: "Angin itu adalah bagian dari rahmat
Allah," yakni, rahmat-Nya untuk hamba-hamba-Nya.
"Ia bisa datang membawa rahmat dan bisa datang
membawa azab." Yakni, Allah Ta'ala mengirimkan
angin sebagai rahmat bagi hamba-hamba-Nya
sehingga dengan sebab itu tercapailah kebaikan dan
keberkahan bagi manusia. Hal ini sebagaimana dalam
firman Allah Ta'ala, "Dan Kami telah meniupkan angin
untuk mengawinkan." (QS. Al-Hijr: 22) dan firman-Nya,
"Allah-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu
menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di
langit
menurut
yang
Dia
kehendaki,
dan
menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat
hujan keluar dari celah-celahnya." (QS. Ar-Rum: 48)
dan firman-Nya, "Dia-lah yang meniupkan angin
sebagai pembawa kabar gembira, mendahului
kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila
angin itu membawa awan mendung, Kami halau ke
suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di
daerah itu." (QS. Al-A'raf: 57). "dan bisa datang
membawa azab." Sebagaimana dalam firman Allah
Ta'ala, "Maka, Kami tiupkan angin yang sangat
bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang
nahas, karena Kami ingin agar mereka itu merasakan
siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia."
(QS. Fushshilat: 16). Firman Allah Ta'ala,
"Sesungguhnya Kami telah menghembuskan angin
yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas
yang terus-menerus"(19) yang membuat manusia
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ُ الر
ِّ
 تأيت بالرمحة وتأيت، بعباده-تعاىل- يح من رمحة اهلل
َ َ
، يرسل الرياح رمحة بعباده-تعاىل-  فهو،بالعذاب
-  كما يف قوهل،فيحصل بسببها اخلري والربكة للناس

 (اهلل:-تعاىل-  (وأرسلنا الرياح لواقح) وقوهل:-تعاىل
اذلي يرسل الرياح فتثري سحابًا فيبسطه يف السماء
كيف يشاء وجيعله كسفا فرتى الودق َيرج من
ً  (وهو اذلي يرسل الرياح:-تعاىل- خالهل) وقوهل
برشا
ً
بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحابًا ثقاال سقناه بلدل
َ َ
 كما يف،بالعذاب
 وتأيت. اآلية.)ميت فأنزنلا به املاء
ً
ً
 (فأرسلنا عليهم رحيا رصرصا يف أيام:-تعاىل- قوهل

حنسات نلذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة ادلنيا) وقوهل
ً
رصرصا يف يوم حنس
 (إنا أرسلنا عليهم رحيًا:-تعاىلمستمر تزنع انلاس كأنهم أعجاز خنل منقعر) وقوهل

 (قالوا هذا اعرض ممطرنا بل هو ما:-تعاىلصىل اهلل-  قال.)استعجلتم به ريح فيها عذاب أيلم
َ َ َ َ َ َْ
 "فإذا َرأيتُ ُموها فال ت ُس ُّبوها " فال جيوز:-عليه وسلم
للمسلم أن يُسب الريح؛ ألنها خملوقة من خملوقات

 ال بنفع وال،اهلل مأمورة بأمره وال تأثري هلا يف يشء
ً  فيكون شتمها،-عز وجل- رض إال بأمر اهلل
ٍّ ُ ب
شتما
ِ
ُ َ
ُ
ِّ
 "وسلوا: وقال.-سبحانه-  وهو اهلل،خلالقها ومدبرها

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ُ َْ
َ
ِّ يذوا باهلل من
bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon رشها" بعد أن نىه
 واست ِع،اهلل خريها
kurma yang tumbang dengan akar-akarnya." (20) (QS.
ِّ ِّ َ
Al-Qamar: 19-20). Firman Allah Ta'ala, "Mereka  عن سب الريح أرشد-صىل اهلل عليه وسلم- ُانليب
َ
berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan  من خريها-تعاىل- أمته عند هبوبها أن يسألوا اهلل
kepada kita." (Bukan!) Tetapi itulah azab yang kamu
ِّ ويستعيذوا من
-تعاىل-  أن يسألوا اهلل:رشها واملعىن
minta agar disegerakan datangnya, (yaitu) angin yang
ُ
ْ َ
َ
mengandung azab yang pedih." (QS. Al-Ahqaf: 24). رصف عنهم من
ِ  وي،أن حيقق هلم ما حتمله من خري
ٍّ حتمله من
Jika kalian melihat angin, janganlah kalian
.رش
memakinya!" Yakni, seorang muslim tidak boleh
mencela angin. Sebab, angin adalah salah satu
makhluk Allah yang menjalankan perintah sesuai
perintah-Nya dan tidak ada pengaruhnya pada
sesuatu. Ia tidak mendatangkan manfaat dan tidak
mendatangkan bahaya kecuali atas perintah Allah
'Azza wa Jalla. Dengan demikian, mencela angin
artinya mencela Penciptanya dan Pengaturnya, yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Mintalah kepada Allah
kebaikannya dan mintalah perlindungan kepada Allah
dari kejelekannya." Setelah Nabi Muhammad
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang mencela angin,
beliau memberikan petunjuk kepada umatnya ketika
angin berhembus agar mereka memohon kepada Allah
kebaikannya dan meminta perlindungan dari
kejelekannya. Artinya, hendaknya mereka memohon
kepada Allah agar mewujudkan kebaikan yang dibawa
angin untuk mereka dan memalingkan mereka dari
kejelekan yang dibawa angin. Al-Qaul Al-Mufid Syarah
Kitab At-Tauhid, Ibnu Utsaimin, (2/379), Syarah
Riyadhush Shalihin, Ibnu Utsaimin, (6/470), Syarah
Kitab At-Tahid, Al-Hazimi, naskah elektronik, Syarah
Sunan Abi Dawud, Al-Ubbad, naskah elektronik.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة:اتلصنيف
. رواه أبو داود والنسايئ وأمحد:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. من رمحته بعباده: • من َر ْو ِح اهلل

:فوائد احلديث

ُ
ِّ  انليه عن َس.1
.ب الريح وغريها من ظواهر الكون؛ ألنها كها ُم َسخرة بأمر اهلل تعاىل فيما خلقت هل
. حىت ولو اكن لغري اإلنسان، ليس من خلق املسلم السب والشتم.2

 ويكون فيها، رمحته-تعاىل-  ومظاهر من مظاهر قدرته يكون فيها اخلري والرمحة ملن أراد اهلل-عز وجل-  ظواهر الكون آيات من آيات اهلل.3
. عذابه-تعاىل- الويل واثلبور ملن أراد اهلل
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ِّ .4
َ الرياح فيها اخلري الكثري من صالح الرزق
 فيحسن باملسلم أن يسأل اهلل تعاىل أن، وفيها الرش المست ِطري من إهالك احلَرث والنسل،وابلدن
ُ
َ
ِّ
.ي َمتِّعه خبريها وحيفظه من رشها
ِّ َ  االتلجاء إىل اهلل واتلرضع إيله عند هبوب الرياح وسؤال اهلل من خريها واالستعاذة من.5
.رشها
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم  1424ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف:
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق:
سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن
ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث –
السنن
القاهرة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهمشاكة املصابيح ،تأيلف:
حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد
املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .رشح كتاب اتلوحيد ،تأيلف :أمحد بن عمر بن مساعد احلازيم ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8957( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Az-Zubair adalah putra bibiku dan
penolongku dari umatku.

الزبري ابن عميت ،وحواري من أميت

 .1051احلديث:

**

1051. Hadis:

ً
مرفواعDari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu- secara :
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-
ُ
marfū', "Az-Zubair adalah putra bibiku dan penolongku
«ال ُّزبري ابن َعميتَ ،
وح َو ِّ
».
يت
م
اري من أ
dari kalangan umatku".
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن الزبري بن العوام Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan
bahwa Az-Zubair bin al-'Awwām -raḍiyallāhu 'anhuريض اهلل عنه -هو ابن عمته صفية بنت عبد adalah putra bibi beliau, Shafiyyah binti Abdul Muṭṭalib-raḍiyallāhu 'anhā-, dan ia penolong beliau di kalangan
املطلب -ريض اهلل عنها ،-وأنه نارصه من أمته.
umat beliau.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه أمحد.
**

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• َح َو ِّ
اري  :نارصي.

فوائد احلديث:
 .1الزبري بن العوام نال رشف الصحبة ورشف القرابة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2فضيلة للزبري بن العوام وأنه يلقب بـ« :حواري الرسول».
املصادر واملراجع:
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين،
مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة املعارف1422 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد
احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين ،اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار
السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م.

الرقم املوحد)11193( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

السايع ىلع األرملة واملسكنيَ ،كملجاهد يف

 .1052احلديث:

Orang yang membiayai kehidupan para
janda dan orang miskin bagaikan orang
yang berjihad di jalan Allah.

سبيل اهلل

**

1052. Hadis:

ً
ايع ىلع
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفواع« :الس ِ
َ
اكلم َ
األ ْر َملَة والم ْ
ُ
جا ِه ِد يف سبيل اهلل».
ني،
ك
س
ِ
ِ
ِ
ِ
َُْ
َ ْ ُ
ُ
وأح َسبُه قال« :وَكلقائم اذلي ال يفرت ،وَكلصائم اذلي
ُْ
ال يف ِط ُر».
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Orang yang membiayai kehidupan para janda dan
orang miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan
Allah." Aku (perawi) mengira beliau bersabda, "Dan
bagaikan orang yang salat tanpa kenal lelah dan
bagaikan orang yang berpuasa terus-menerus".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اذلي يقوم Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa
orang yang mengurus kepentingan-kepentingan wanita
بمصالح املرأة اليت مات عنها زوجها ،واملسكني yang suaminya telah meninggal dan orang miskin yang
املحتاج وينفق عليهم ،هو يف األجر اكملجاهد يف membutuhkan, serta ia memberi mereka nafkah, dalam
hal pahala ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah,
سبيل اهلل ،وَكلقائم يف صالة اتلهجد اذلي ال يتعب
seperti orang yang mengerjakan salat tahajud yang
من مالزمة العبادة ،وَكلصائم اذلي ال يفطر.
tidak kenal lelah dalam beribadah dan seperti orang
yang berpuasa terus-menerus.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ايع  :هو املكتَسب لألرملة واملسكني بما يعيشهما ُ
وي ِعينُهما به.
• الس ِ
ِ
ََْ َ
• األرملة  :املرأة اليت مات عنها زوجها غنية اكنت أو فقرية.
ْ
كني  :أي املحتاج األحق بالصدقة ،فهو اذلي ليس هل من املال ما يسد حاجته.
• ال ِمس ِ
ُ َ
َ
بيل اهلل  :اجلهاد :هو بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون كمة اهلل يه العليا.
• اكلمجا ِهد يف س ِ
َ
• اكلقائِم  :أي :يف صالة اتلهجد متعبِّ ًدا.
َ
رت  :ال َ
ال َي ْف ُ ُ
يتعب من مالزمة العبادة.
اذلي
• ِ

فوائد احلديث:

ْ
َ
 .1وجه ِإحلَاق القائم ىلع األرملة واملسكني بما يصلحهما وحيفظهما باملجاهد واملتهجد :أن املداومة ىلع أعمال الرب كهذه تفت ِقر إىل جماهدة
انلفس والشيطان.
ُ
َ
ُ
 .2احلث ىلع كشف كرب الضعفاء وسد خل ِتهم وحاجاتهم وصون حرم ِت ِهم.
 .3حرص الرشيعة اإلسالمية ىلع تضامن املسلمني وتكافلهم وتعاونهم؛ حىت يشتد ابلناء اإلساليم.

 .4العبادة تشمل لك عمل صالح.

 .5العبادة :اسم جامع للك ما حيبه ويرضاه اهلل من األعمال الصاحلة الظاهرة وابلاطنة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
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الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن
صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري،
حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3135( :

39

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
الصمت حِك ٌم ,وقليل فاعله

 .1053احلديث:

Diam itu hikmah dan sedikit sekali
pelakunya
**

1053. Hadis:

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :الصمت Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
(Nabi bersabda), "Diam itu hikmah dan sedikit sekali
َ
ِحك ٌم ،وقليل فاعله».
"pelakunya.
درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ِّ
وقل Hadits ini mengandung keutamaan diam dan itu
احلديث فيه فضيلة الصمت ،وأنه من احلكمة،
ِّ
termasuk hikmah. Sedikit sekali orang yang berusaha
من انلاس من حيرص ىلع الصمت ويتخلق به.
untuk diam dan berhias diri dengannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه ابليهيق يف الشعب.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :شعب اإليمان.

معاين املفردات:

• الصمت  :السكوت واإلمساك عن الالكم ،واملراد الالكم ابلاطل دون احلق.
َ
• ِحكم  :مجع حكمة ،ويه وضع اليشء يف موضعه.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة الصمت ،وأن املحمود منه ما اكن عن الالكم املحرم ،وما ال فائدة فيه.
املصادر واملراجع:

ِّ
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ِّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .شعب اإليمان للبيهيق ،حتقيق :خمتار أمحد انلدوي ،نرش :مكتبة الرشد ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه2003 -
م.

الرقم املوحد)5339( :
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Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari
Kiamat.

الظلم ظلمات يوم القيامة

 .1054احلديث:

**

1054. Hadis:

عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :الظلم Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
""Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari Kiamat.
ظلمات يوم القيامة» .عن جابر-ريض اهلل عنهما-
Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Berhatiمرفواع« :اتقوا الظلم ,فإن الظلم ظلمات يوم القيامةhatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu ,
ََْ َ
ُّ
adalah kegelapan pada hari Kiamat, dan berhati-hatilah
واتقوا الش َح؛ فإنه أهلك من اكن قبلكم».
kalian dari sifat kikir, karena kekikiran itulah yang telah
”membinasakan orang-orang sebelum kalian.

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

**

Derajat hadis: Sahih dengan dua riwayatnya

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلديثان من أدلة حتريم الظلم ،وهو يشمل مجيع Kedua hadis tersebut adalah dalil-dalil pengharaman
kezaliman dan hadis tersebut mencakup semua jenis
أنواع الظلم ،ومنه الرشك باهلل تعاىل ،وقوهل يف kezaliman. Di antara kezaliman itu adalah syirik kepada
احلديثني" :الظلم ظلمات يوم القيامة" معناه أنه Allah -Ta'ālā-. Sabda beliau dalam kedua hadis
"tersebut, "Aẓẓulmu ẓulumātun yaumal qiyāmah
ظلمات متوايلة ىلع صاحبه حبيث ال يهتدي يوم
maknanya adalah kegelapan yang berkelanjutan/
القيامة سبيال .وقوهل يف احلديث اثلاين( :واتقوا الشح berkepanjangan terhadap pelakunya di mana dia tidak
فإنه أهلك من اكن قبلكم) فيه اتلحذير من الشح akan mendapatkan petunjuk jalan pada hari Kiamat.
Dan
sabda
beliau
pada
hadis
kedua,
وبيان أنه إذا فشا يف املجتمع فهو عالمة اهلالك ،ألنه "Wattaqusysyuhha fa innahu ahlaka man kāna
qablakum" di dalamnya terdapat peringatan dari sifat
من أسباب الظلم وابليغ والعدوان وسفك ادلماء.
kikir dan penjelasan bahwa sifat kikir jika menyebar di
masyarakat maka itu tanda kehancuran, karena sifat
kikir adalah di antara sebab terjadinya kezaliman,
kekejian, permusuhan dan pertumpahan darah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-متفق عليه .حديث جابر -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

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

معاين املفردات:

• اتقوا  :ابتعدوا عنه.

• الظلم  :وضع اليشء يف غري موضعه أو جماوزة حد الشارع.
• الشح  :ابلخل بما عنده واحلرص ىلع ما ليس عنده.

فوائد احلديث:
خطر العاقبة.
 .1اتلحذير من الظلم ،واألمر باجتنابه ،فإنه ِ
 .2اتلحذير من الشح وابلخل ،فإنه سبب هالك األمم السابقة.
 .3اجلزاء من جنس العمل ،فلما ظلم انلاس يف ادلنيا أظلم اهلل عليه يوم القيامة.
 .4أن ما اكن سببا للهالك يف األمم السابقة يكون سببا هلالك يف هذه األمة.
 .5حتريم الظلم والشح.
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ِّ
َ
لوغ َ
ط1428 ، 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ

الرقم املوحد)5328( :
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َ
َ َ
اله ْر ِج َك ِه ْج َر ٍة َّ
إيل
ال ِعبادة يف

 .1055احلديث:

"Beribadah pada saat haraj (fitnah dan
kekacauan berkecamuk), laksana berhijrah
kepadaku".
**

1055. Hadis:

عن معقل بن يسار -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Dari Ma'qal bin Yasar Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata,
"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,
َ َ
ادة يف َ
اله ْ
ج
ر
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ِعب
ِ
"Beribadah pada saat haraj (fitnah dan kekacauan
َ ْ
ك ِهج َر ٍة إيل».
berkecamuk), laksana berhijrah kepadaku".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

معىن احلديث :أن املتمسك بالعبادة يف زمن كرثة Makna hadits: Sesungguhnya orang yang berpegang
erat kepada ibadah di saat banyak terjadi fitnah dan
الفنت واختالط األمور واالقتتال فضله كفضل من kekacauan serta pembunuhan, maka keutamaannya
هاجر إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قبل فتح مكة؛ seperti orang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad
َ
َ ُ ُّ Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebelum penaklukan kota
ألنه وافقه من حيث أن املهاجر فر بدينه ممن يصده
Makkah, sebab hal ini sesuai dari segi bahwa orang
عنه لالعتصام بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكذا yang berhijrah melarikan diri sambil membawa
املنقطع يف عبادة اهلل تعاىل فَر من انلاس ب ِدينه إىل agamanya dari orang yang merintanginya untuk
ِ
berpegang teguh kepada Nabi Muhammad Shallallahu
ِّ
االعتصام بعبادة ربه ،فهو يف احلقيقة قد هاجر إىل 'Alaihi wa Sallam. Demikian juga orang yang
ِّ
mencurahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah
ربه ،وفر من مجيع خلقه.
Ta'ala, maka ia melarikan diri dari manusia sambil
membawa agamanya untuk berpegang teguh dengan
ibadah kepada Tuhannya. Maka ia sebenarnya telah
berhijrah kepada Tuhannya dan lari dari seluruh
makhluk-Nya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ُ
اتلخريجَ :مع ِقل بن يَسار -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• اهلرج  :الفتنة واختالط أمور انلاس والقتال.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع العبادة واإلقبال ىلع اهلل تعاىل أيام الفنت.
 .2فضل العبادة زمن الفنت.
 .3ينبيغ للمسلم اعزتال مواطن الفنت والغفلة.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت 1428 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من

43

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ َ ْ ُ َ
ري حممد بن إسماعيل الصنعاين ،عز ادلين أبو إبراهيم ،املعروف باألمري ،املحقق :د.
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
حممد إسحاق حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.

الرقم املوحد)3592( :
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َ
اله ْرج كهجرة َّ
إيل
العبادة يف

 .1056احلديث:

Ibadah ketika Al-Haraj (huru-hara) sama
seperti kamu berhijrah kepadaku
**

1056. Hadis:

عن معقل بن يسار -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Dari Ma'qal bin Yasar -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū',(Nabi bersabda), "Ibadah ketika Al-Haraj (huruاهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-العبادة يف َ
اله ْرج
hara) sama seperti kamu berhijrah kepadaku".

كهجرة إيل».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أن من ابتعد عن مواطن الفنت

والقتل واختالط األمور وفساد ادلين ،ثم أقبل ىلع

عبادة ربه ،واتلمسك بسنة نبيه اكن هل من األجر

واملثوبة كمن هاجر إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
.

Makna global:
**

Hadis ini memaparkan bahwa siapa yang menjauhi
wilayah fitnah, pembunuhan, carut-marut beragam
perkara dan kerusakan agama, lalu ia fokus untuk
ibadah kepada Rabbnya dan memegang teguh sunnah
Nabinya, maka dia akan meraih pahala dan ganjaran
seperti orang yang hijrah kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam-.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ُ
اتلخريجَ :مع ِقل بن يَسار -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• العبادة  :يه  :اسم جامع للك ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال ابلاطنة والظاهرة.
• َ
اله ْرج  :الفتنة واختالط أمور انلاس ،والقتال.

• كهجرة إيل  :أي  :هلا مثل ثواب من هاجرإىل املدينة انلبوية حني اكنت اهلجرة إيلها واجبة.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع الزتام السنة واتلمسك برشع اهلل -عز وجل -حتصنا من الفنت ،وحفظا من الفساد.
 .2بيان فضل العبادة يف اهلرج.
 .3انلاس يف الفنت ينشغلون عن الطااعت ،وال يتفرغ هلا إال األفراد ،ذللك اكن فضل العبادة يف اهلرج كبري.
املصادر واملراجع:
ً

ً

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض

الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،تأيلف أبو زكريا حميي ادلين
حيىي بن رشف انلووي :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية - .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،تأيلف عبد الرمحن بن يلع بن
حممد اجلوزي املحقق :يلع حسني ابلواب -دار الوطن – الرياض - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل-دار ابن
اجلوزي-الرياض -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5020( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Orang cerdas adalah orang yang mampu
menundukkan nafsunya dan beramal
untuk menghadapi apa yang akan terjadi
setelah kematian. Dan orang lemah adalah
orang yang memperturutkan hawa
nafsunya dan hanya berangan-angan
kepada Allah.

َ َ
ُ َ ر
َ
، وعمل ل ِما بعد املوت،الكيس من دان نفسه
َّ َ
ََْ
ُ
والعاجز من أتبع نفسه هواها َوتمىن ىلع اهلل
**

1057. Hadis:

: احلديث.1057

Dari Abu Ya’lā Syaddād bin Aus –raḍiyallāhu 'anhu-  عن-ريض اهلل عنه- عن أيب يَعىل َشداد بن أوس
dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, َ َ
ِّ َ
 «الكي ُس من دان: قال-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
“Orang cerdas adalah orang yang mampu
ََْ
َ
ُ
menundukkan
nafsunya
dan
beramal
untuk  والعاجز من أتبع نفسه، وعمل لِما بعد املوت،نفسه
َ
menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian.
.»هواها َوتمىن ىلع اهلل
Dan orang lemah adalah orang yang memperturutkan
hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada
Allah”.
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan  يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- َيربنا انليب
kepada kita di dalam hadis ini bahwa orang cerdas
adalah orang yang mengalahkan dan menundukkan أن الكيس من قهر نفسه وأخضعها حلكمة عقله
dirinya guna patuh terhadap hikmah yang diberikan ،ورشيعة ربه فهو حياسبها ىلع لك ما تفعل وما ترتك
ِّ
pada
akalnya
dan
syariat
Rabbnya.
Dia
املقرص يف الواجب فهو ذلك اذلي ينقاد
أما العاجز
mengintrospeksi dirinya atas apa yang dilakukan dan
ً
ditinggalkannya. Adapun orang lemah yang melalaikan  ويزيده محقا تمنيه ىلع، فنفسه أسرية شهواته،هلواه
kewajiban adalah orang yang tunduk terhadap hawa  فهو يعلل نفسه بعفو اهلل،اهلل األماين الاكذبة
nafsunya.
Jiwanya
adalah
terbelenggu oleh
syahwatnya. Angan-angan dustanya kepada Allah  وهو حديث ضعيف لكن.ومغفرته وسعة رمحته
semakin
menambah
kedunguannya.
Dia  (وقل: كقوهل تعاىل،معناه ثابت يف الكتاب والسنة
menggantungkan dirinya pada ampunan Allah dan
اعملوا) (وتولك ىلع اهلل) (أم حسبتم أن تدخلوا
keluasan rahmat-Nya. Hadis ini daif (lemah), namun
.)اجلنة
maknanya sesuai dengan apa yang tertera di dalam
Alquran dan sunah, sebagaimana firman Allah Ta’ālā:
“Dan katakanlah (wahai Muhammad) beramallah
kalian” “Dan bertawakkallah kepada Allah.” “Apakah
kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
َ
-ريض اهلل عنه-  أبو يَعىل شداد بن أوس:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. العاقل احلازم: • الكيس
. حاسبها: • دان نفسه

. يعين عمل لآلخرة: • عمل ملا بعد املوت
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• العاجز  :اتلارك ملا جيب فعله بالتسويف.
• اهلوى  :ميل انلفس إىل الشهوة .قيل ِّ
سيم بذلك ؛ ألنه يهوي بصاحبه يف ادلنيا إىل لك داهية ،ويف اآلخرة إىل اهلاوية.
• األماين  :يه ما يتخيله اإلنسان فريجو وقوعه من ذلائذه وشهواته وبعبارة أخرى ما يتمناه اإلنسان.
• تمىن ىلع اهلل  :الفوز يف اآلخرة.

• من أتبع نفسه هواها  :أي جعلها تابعة ملا تهواه مؤثرة لشهواتها معرضة عن صالح األعمال.

فوائد احلديث:
 .1وجوب األخذ باحلزم مع انلفس وحماسبتها.
 .2االستعداد ملا بعد املوت بالعمل الصالح.
 .3من سار خلف شهواته ضل وأضل.
 .4احلث ىلع انتهاز الفرص بالعمل وترك اتلمين.
 .5بذل األسباب املوجبة لرمحة اهلل تعاىل ومغفرته.
 .6ذم االتكال إىل عفو اهلل ومغفرته من غري بذل األسباب املوجبة.
املصادر واملراجع:

-سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة

مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب
زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن
الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة،
1407ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار،
دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه

الرقم املوحد)3593( :
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Orang cerdas adalah orang yang mampu
menundukkan nafsunya dan beramal
untuk menghadapi apa yang akan terjadi
setelah kematian. Dan orang lemah adalah
orang yang mengikuti hawa nafsunya dan
hanya berangan-angan kepada Allah.

َ ر
الكيس من دان نفسه ،وعمل ملا بعد املوت،
َ
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمىن ىلع اهلل

 .1058احلديث:

**

1058. Hadis:

عن أيب يعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -عن Dari Abu Ya'la Syaddād bin Aus -raḍiyallāhu 'anhu-
َ َ
َ ِّ ُ َ َ َ secara marfū', "Orang cerdas adalah orang yang
اهلل َعلَيْه َ
يب َ -ص ِّىل ُ
انل ِّ
ان
د
ن
م
س
ي
الك
«
:
ال
ق
م
ل
وس
ِ
mampu menundukkan nafsunya dan beramal untuk
َ
فسهَ ،
ُ َ ََْ َ َ
نَ َ
وع ِمل ل ِ َما بعد املوت،
والعاجز من أتبع نفسه menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian.
ِ
َ
َ
Dan orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa
ه َواها وت َمىن ىلع اهلل».
nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

املسلم العاقل هو اذلي حياسب نفسه أوال بأول Seorang muslim yang berakal adalah orang yang
segera mengevaluasi dirinya dan beramal untuk bekal
ويعمل ملا بعد املوت؛ ألنه يف هذه ادلنيا غري مستقرsetelah kematian. Sebab, dia di dunia ini tidak ،
واملآل هو ما بعد املوت ،وأما العاجز الضعيف هو من selamanya, dan tempat kembali itu adalah setelah
kematian. Sedangkan orang yang tidak mampu dan
اتبع هوى نفسه وصار ال يهتم إال بأمور ادلنيا.
lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya
sehingga ia tidak memperhatikan selain urusan-urusan
dunia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
َ
َِّ
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذ ُّم اهلوى والشهوات
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
َ
اتلخريج :أبو يَعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• الكيِّس  :العاقل ،وهو اذلي يمنع نفسه عن الشهوات املحرمة ويعمل بطاعة اهلل -تعاىل-.
َ َ
ان نَ َ
فسه  :حاسبها.
•د
َ
َ
َ
• وع ِمل لِما بعد املوت  :يعين ع ِمل لآلخرة؛ ألن لك ما بعد املوت فإنه من اآلخرة.
العاجز  :الضعيف اتلارك ملا جيب فعله.
•
ِ

فوائد احلديث:
 .1من سار خلف شهوات نفسه ضل وأضل.
ِّ
 .2االعتدال يف باب اخلوف والرجاء ،فاذلي ينبيغ أن يساير اخلوف والرجاء حياة املؤمن ،حبيث ال يغلب أحدهما ىلع اآلخر.
 .3وجوب األخذ باحلزم مع انلفس وحماسبتها ،واإلتيان بواجب العبودية ،وعدم الركون إىل األماين الاكذبة واألوهام اخلادعة ،فإن اهلل يثيب انلاس
بما عملوا ال بما تمنوا من غري عمل.

 .4احلث ىلع انتهاز الفرص ،وىلع أن ال يضيع اإلنسان من وقته فرصة إال فيما يريض اهلل -تعاىل ،-وأن يدع الكسل واتلهاون واتلمين ،فإن اتلمين
ال يفيد شيئا.
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون
شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .سلسلة األحاديث
الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ه .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3137( :
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الكبائر :اإلِشاك باهلل ،وعقوق الوادلين ،وقتل

Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan
Allah, durhaka kepada kedua orang tua,
membunuh jiwa dan sumpah palsu.

انلفس ،وايلمني الغموس

 .1059احلديث:

**

1059. Hadis:

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهماDari Abdullah bin 'Amru bin al-Āṣ -raḍiyallāhu 'anhu- -
secara marfū', "Dosa-dosa besar itu ialah
عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :الكبائر:
menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua,
ُُ
اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوادلين ،وقتل انلفس،
membunuh jiwa dan sumpah palsu".

َ
وايلمني الغ ُموس».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ً
عددا من اذلنوب اليت وصفت Hadis ini mengkaji sejumlah dosa yang dideskripsikan
يتناول هذا احلديث
sebagai dosa-dosa besar. Dinamakan demikian karena
بأنها من الكبائر ،وسميت بذلك لرضرها الكبري ىلع bahayanya yang besar terhadap pelakunya dan
فاعلها وىلع انلاس يف ادلنيا واآلخرة .فأوهلا "اإل َ ُ
رشاك kepada manusia di dunia dan akhirat. Pertama:
ِ
"Menyekutukan Allah" yaitu kufur kepada Allah dengan
بِاهلل" :أي :الكفر باهلل بأن ،يعبد معه غريه وجيحد
menyembah
selain-Nya
bersama-Nya,
dan
ُُ ُ َ َ
ين" :والعقوق mengingkari ibadah kepada Rabbnya. "Dan durhaka
عبادة ربه .وثانيها "عقوق الو ِادل ِ
حقيقته :أن يفعل مع وادليه أو مع أحدهما ،ما يتأذى kepada kedua orang tua." Hakekat durhaka adalah
melakukan tindakan yang menurut kebiasaan dapat
ً
به عرفا ،كعدم احرتامهما وسبهما وعدم القيام menyakiti kedua orang tuanya atau salah satunya,
عليهما وراعيتهما عند حاجتهم إىل الودل .وثاثلها seperti tidak menghormati keduanya, mencela mereka,
ً
ً
ْ
tidak mengurus dan memelihara mereka saat mereka
َْ
"قتل انلفس" :بغري حق اكلقتل ظلما وعدوانا ،أما إذا
butuh kepada anak. Dan "membunuh jiwa," tanpa hak
استحق الشخص القتل حبق من قصاص وغريه فال seperti membunuh secara zalim atau karena
ُ
ختم احلديث permusuhan. Adapun jika seseorang berhak untuk
يدخل يف معىن هذا احلديث .ثم ِ
dibunuh dengan benar berupa qisas dan lainnya, maka
َ ُ ُ
ُ
َ
بالرتهيب من "ايل ِمني الغموس" :وس ِميت بالغموس tidak masuk ke dalam makna hadis ini. Selanjutnya
ألنها تغمس صاحبها يف اإلثم أو يف انلار؛ ألنه حلف hadis ini diakhiri dengan ancaman terhadap sumpah
ِ
ً
palsu.
Dinamakan
""al-Gamūs
karena
.
منه
علم
ىلع
اكذبا
menenggelamkan pelakunya dalam dosa atau dalam
neraka, karena ia bersumpah dengan dusta padahal
dia mengetahuinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

َ
• الكبَائِر  :اذلنوب الكبرية اليت ورد فيها وعيد شديد يف القرآن أو السنة.
رش ُ
• اإل َ
اك بِاهلل  :الكفر بأنواعه.
ِ
ُ
َ ُُ
َ
َ
• وعقوق الو ِادلين  :العقوق مأخوذة من العق وهو القطع ،وضابطه :أن يفعل مع أحد وادليه ما يتأذى به من فعل أو قول.
َ
• ايلَ ِمني الغ ُموس  :اليت حيلفها اكذبا اعمدا ،سميت غموسا؛ ألنها تغمس احلالف يف اإلثم.
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فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الوقوع يف هذه املعايص؛ ألنها من الكبائر.
 .2بيان أن األيمان أقسام منها :يمني الغموس ويه اليت تغمس صاحبها يف انلار ،ومنها ايلمني املنعقدة اليت حيلف فيها صاحبها ىلع فعل يشء أو
تركه ،فإذا خالف لزمته كفارة ،ومنها يمني اللغو اليت ال يقصدها صاحبها لكن جرت ىلع لسانه مثل الك واهلل وبىل واهلل.
ِّ
ج ً
وأشدها ُ
 .3االقتصار ىلع هذه األربع يف احلديث لكونها أعظم الكبائر ً
رما ،وليس القصد احلرص.
إثما،

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن
حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .تطريز رياض
الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)3044( :
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َّ ُ َّ ر َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َّ ْ
َ ََ
ادلي ِن ,وغلب ِة
اللهم إِين أعوذ بِك مِن غلب ِة
َ َ َ َْ َ
َُ
العد رو ,وشمات ِة األعداءِ

 .1060احلديث:

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepadamu dari jeratan hutang, tekanan
musuh dan kegembiraan para musuh.
**

1060. Hadis:

ً
عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -مرفواعDari Abdullah bin 'Amru -raḍiyallāhu `anhuma- secara :
َ
marfū', "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
«الل ُهم إين أعوذ بك من َغلَبَة ادليْ
وغلَبَ
العدو,
ة
,
ن
ِ
ِ
ِ
kepadamu dari jeratan hutang, tekanan musuh dan
َ َ
وش َمات ِة األعداء».
kegembiraan para musuh".
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يستعيذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باهلل ويعتصم Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
memohon perlindungan dan penjagaan kepada Allah
به من ثِقل ادلين وشدته حبيث يعجز عن قضائهdari beratnya hutang dan kesusahannya sehingga ia ،
ومن انتصار العدو عليه ومن قهره وحتكمه فيه ،ومن tidak mampu membayarnya, dari kemenangan musuh,
tekanan, dan dominasinya kepadanya, juga dari
فرح األعداء ورسورهم بما يصيبه من نكبات يف
kegembiraan para musuh serta keceriaan mereka
بدنه أو أهله أو ماهل.
terhadap apa yang menimpanya berupa bencana di
tubuh atau keluarga atau hartanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه النسايئ وأمحد.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• غلبة ادليْن  :ادلين :هو القرض ،ولك ما لزمك لغريك من مال أو حنوه.

• شماتة األعداء  :الشماتة :يه الفرح بما يزنل باملعادي ويصيبه من املصائب.

فوائد احلديث:
 .1تفضيل األدعية انلبوية ىلع غريها من األدعية.
 .2افتقار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ربه تعاىل فهو عبد من عباد اهلل أكرمه اهلل بانلبوة.
 .3أن من األدعية ما يكون يف املال ،ومنها ما يكون يف احلياة والرشف والسيادة ،ومنها ما يكون يف أمر خارج.
 .4أن مطلق ادليْن ال حرج فيه ،إنما احلرج فيمن ليس دليه وفاء لدلين وهذا هو ادليْن الغالب.
 .5استحباب اتلعوذ من غلبة العدو.
 .6أن لك من رسه مساءة شخص وغمه فهو هل عدو.
 .7أن اإلنسان عليه أن يتجنب األمور اليت ي ُ ْش َم ُ
ت بها ويعاب فيها.
املصادر واملراجع:
املجتىب من السنن ،السنن الصغرى للنسايئ ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساين ،النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط مكتب
املطبواعت اإلسالمية  -حلب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
 1421ـه2001 -م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن ُنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن
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عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة
اإلسالمية ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5489( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ََ
َْ َ َُْ
َ ُ َ ْ َّ ُ َّ ر
اللهم إين أسألك العافية يف ديين ودنياي وأهيل
َ ُ ْ ُ َّ
ْ
َ
، الله َّم اسُت ع ْورايت وآمِن َر ْواعيت،ومايل
ْ َ
َ
َّ واحف ْظين م ِْن بني
يدي ومِن خل ِِف وعن يميين
َ ْ
ْ َ
َ َ ُ ُ َ
َ
 وأعوذ بِعظمتِك أن،وعن ِشمايل ومِن ف ْو ِِق
َ ْ َ َْ ُ
أغتال مِن َتيت

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu
keselamatan dalam agamaku, duniaku,
keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah
auratku, berilah rasa aman terhadap
ketakutanku, jagalah aku dari arah
depanku, dari belakangku, dari kananku,
dari kiriku dan dari atasku. Aku berlindung
dengan keagungan-Mu dari pembunuhan
secara tiba-tiba dari bawahku
**

1061. Hadis:

: احلديث.1061

ْ
يكن رسول
 لم: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
ُ
اللكمات حني
 يَ َدع هؤالء-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ِ
َ
َ
َ ُ ْ ِّ ُ
ُ ُي ْميس وحني يُ ْص
أسألك العافيَة يف ديين
 «اللهم إين:بح
ُْ ُ
ُ
َ اي وأَ ْهيل
َ َود ْني
،اسرت َع ْورايت وآ ِم ْن َر ْواعيت
 اللهم،ومايل
ْ َ
ْ َ
واحفظين ِم ْن بني يدي و ِمن خل ِيف وعن يميين وعن
َ ْ ُ ْ َ
َ  وأَ ُعو ُذ ب َع،ش َمايل وم ْن فَ ْوِق
ظم ِتك أن أغتَال ِم ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
».حتيت

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara marfū',
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah
meninggalkan kalimat berikut ini pada waktu sore dan
pagi hari, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu
keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku,
dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, berilah rasa
aman terhadap ketakutanku, jagalah aku dari depanku,
dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari
atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu dari
pembunuhan secara tiba-tiba dari bawahku."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- setiap pagi dan
sore gemar melantunkan doa ini dan tidak pernah
meninggalkannya sama sekali. Sebab, dalam doa ini
terdapat berbagai makna yang agung. Di dalamnya
ada permohonan kepada Allah, "keselamatan dalam
agamaku," yang dimaksud dengan Al-'Āfiyah adalah
keselamatan
dalam
agamaku
dari
berbagai
kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, dan bid'ah,
sedang dalam "duniaku, keluargaku dan hartaku."
Yakni, aku mohon kepada-Mu keselamatan dalam
duniaku dari berbagai musibah dan kejahatan, dan aku
memohon kepada-Mu keselamatan untuk keluargaku
dari buruknya hubungan kekeluargaan, berbagai
penyakit, penderitaan dan kesibukan mereka dalam
mencari keluasan harta duniawi, dan untuk hartaku dari
berbagai bencana, syubhat dan keharaman. "Ya Allah,
tutuplah auratku, berilah rasa aman terhadap
ketakutanku," yakni, tutuplah segala hal yang membuat
malu bila tampak, berupa dosa-dosa dan berbagai aib.
Berilah aku rasa aman dan selamatkanlah aku dari
ketakutan yang menakutkanku. "jagalah aku dari arah
depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku,
dan dari atasku." Yakni, tolaklah dariku bencana dari
enam arah sehingga tidak ada keburukan yang
menimpaku dari semua tempat. "Aku berlindung
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**

 يف لك صباح-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
ً
 ملا فيه،ومساء حيرص ىلع هذا ادلاعء وال يرتكه أبدا
) ففيه سؤال اهلل (العافية يف ديين.من معاين عظيمة

واملقصود بالعافية أي السالمة يف ديين من املعايص

 ومايل) أي، وأهيل، ويف (دنياي،واملخالفات وابلدع

،أسألك العافية يف دنياي من املصائب والرشور
َ ْ وأسألك العافية ألهيل من سوء الع
رشة واألمراض
ِ

 وملايل من،واألسقام وشغلهم بطلب اتلوسع يف احلطام

 (واسرت عورايت وآمن.اآلفات والشبهات واملحرمات

رواعيت) أي اسرت لك ما يستحيي منه إذا ظهر من

 وآمين وسلمين من الفزع اذلي،اذلنوب والعيوب
 وعن, ومن خليف, (واحفظين من بني يدي.َييفين

 ومن فوِق) أي وادفع عين ابلالء, وعن شمايل,يميين
.من اجلهات الست فال يصيبين رش من أي ماكن

(وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت) معناه أستجري
ُْ
.وأحتصن بعظمتك من أن أغتال من حتيت خفية

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
dengan keagungan-Mu dari pembunuhan secara tibatiba dari bawahku." Artinya, aku berlindung dan
membentengi diri dengan keagungan-Mu dari
pembunuhan secara sembunyi-sembunyi dari arah
"bawahku.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه وأمحد واحلاكم .ملحوظة :لفظ احلديث يف مصادر اتلخريج :امهلل إين أسألك العافية
يف ادلنيا واآلخرة ،امهلل إين أسألك العفو والعافية يف ديين ،...واللفظ املذكور من بلوغ املرام.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• حني يصبح  :أي حني يدخل يف الصباح وهو الفجر أو أول انلهار.

• حني يميس  :أي حني يدخل يف املساء وهو ما بني الظهر إىل املغرب
• عورايت  :العورة :يه لك ما يستحيي منه إذا ظهر من اذلنوب والعيوب.
• رواعيت  :مجع روعة ،ويه الفزع ،أي فزاعيت اليت ختيفين
ُ ْ ً
• أغتال  :االغتيال هو أخذ اليشء خفيَة من حيث ال يدري فيهلكه.

فوائد احلديث:

ً
اقتداء بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .1املحافظة ىلع هذه اللكمات
 .2أن لك إنسان عرضة لآلفات يف ادلين وادلنيا واألهل واملال.

 .3أن اإلنسان كما هو مأمور بسؤال اهلل العافية يف ادلين كذلك مأمور بسؤاهلا يف ادلنيا.

 .4أن العافية يف األهل مقدمة ىلع العافية يف املال.

 .5أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مفتقر إىل حفظ اهلل -جل وعال-.
ً
 .6أنه ينبيغ اتلبسط واتلوسع يف ادلاعء (امهلل احفظين من بني يدي...إلخ) إلماكنه أن يأيت به جممال ،كأن يقول امهلل احفظين من لك نازلة.

 .7إثبات صفة العظمة هلل تعاىل
 .8أن اإلنسان َياف أن يأتيه العذاب أو االنتقام من حتت ومن أسفل منه أكرث من بقية اجلهات الست.
 .9جواز السجع بادلاعء مع عدم اتللكف.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط املكتبة العرصية ،صيدا -
بريوت .السنن الكربى ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط مؤسسة الرسالة – بريوت .سنن ابن ماجه ،البن
ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .املستدرك ىلع
الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،ط دار الكتب
العلمية  -بريوت صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط مكتبة املعارف  -الرياض .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط
دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،ط الرسالة .فتح ذي اجلالل
واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين،
ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5485( :

55

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta
kepada-Mu kebaikannya, kebaikan yang
terkandung di dalamnya, dan kebaikan
tujuan dikirimkannya angin tersebut. Aku
berlindung kepada-Mu dari keburukannya,
keburukan yang terkandung di dalamnya,
dan keburukan tujuan dikirimkannya
angin tersebut".

َ
َ ُ َ ْ َّ ُ ر
الله َّم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما
ُ
ر
ر
 وأعوذ بك من ِشها وِش ما فيها،أر ِسلت به
ُ
ر
وِش ما أر ِسلت به
**

1062. Hadis:

: احلديث.1062

Dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata, "Apabila صىل-  اكن انليب: قالت،-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
angin bertiup, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa ِّ
ُ  «الل:الريح قال
ِّ  إذا َع َص َفت-اهلل عليه وسلم
إين
م
ه
Sallam mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku
ُ
َ
َ َُ ْ
meminta kepada-Mu kebaikannya, kebaikan yang  وأعوذ،رسلت به
ِ أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أ
ُ ِّ
ِّ
ِّ
terkandung di dalamnya, dan kebaikan tujuan
.»رسلت به
ِ بك من رشها ورش ما فيها ورش ما أ
dikirimkannya angin tersebut. Aku berlindung kepadaMu dari keburukannya, keburukan yang terkandung di
dalamnya, dan keburukan tujuan dikirimkannya angin
tersebut".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Aisyah Radhiyallahu 'Anha mengabarkan bahwa di
antara petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa
Sallam ketika angin bertiup, yakni ketika angin bertiup
kencang,
beliau
mengucapkan,
"Ya
Allah,
sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kebaikannya,
kebaikan yang terkandung di dalamnya, ya Allah..."
Angin yang diciptakan Allah 'Azza wa Jalla dan yang
dihembuskannya terbagi menjadi dua bagian: Pertama,
angin biasa yang tidak menakutkan. Angin seperti ini
tidak disunatkan baginya zikir tertentu. Kedua, angin
yang berhembus kencang. Angin ini menakutkan.
Sebab, kaum 'Ad diazab oleh Allah Ta'ala dengan
angin kering dan kita berlindung kepada Allah darinya.
Ketika angin bertiup, maka ucapkanlah sebagaimana
petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa
Sallam, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta
kepada-Mu kebaikannya, kebaikan yang terkandung di
dalamnya, dan kebaikan tujuan dikirimkannya angin
tersebut.
Aku
berlindung
kepada-Mu
dari
keburukannya, keburukan yang terkandung di
dalamnya, dan keburukan tujuan dikirimkannya angin
tersebut." Yakni, engkau memohon kepada Allah 'Azza
wa Jalla kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang
dibawanya berupa berbagai manfaat. "dan kebaikan
tujuan dikirimkannya angin tersebut," yakni, kebaikan
yang dibawanya. Sebab, kadang-kadang angin ini
dikirim membawa kebaikan dan terkadang dikirim
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صىل اهلل-  أن من هديه-ريض اهلل عنها- خترب اعئشة
ِّ  عندما َت ْعصف-عليه وسلم
 أي عند اشتداد،الريح
ِ
َ ُ َ ْ ِّ ُ
".. " اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها: قال،ُهبُ ِوبها
 ورصفها تنقسم-عز وجل- والريح اليت خلقها اهلل
 فهذه ال ي ُ َسن، ريح اعدية ال ختيف: األول:إىل قسمني
 ريح اعصفة ختيف؛ ألن اعدا: اثلاين.هلا ذكر معني
َ بالريح
ِّ -تعاىل- َعذبهم اهلل
 فإذا،الع ِقيم والعياذ باهلل
ِّ عصفت
صىل اهلل عليه-  فقل كما هو هديه،الريح
َ
َ
َ ُ ْ ِّ ُ
أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما
 "اللهم إين:-سلم
ُ
 خري هذه الريح-عزو جل- رسلت به" أي تسال اهلل
ِ أ

وخري ما حتمله من منافع؛ ألنها تارة ترسل باخلري
ُ
 فتسأل اهلل خري ما أرسلت به مما،وتارة ترسل بالرش
ِّ ورش ما فيها
ِّ رشها
ِّ  "وأعوذ بك من.ينشأ عنها
ورش ما
ِّ ورش ما حتمله
ِّ رشها
ِّ أُرسلت به" أي تستعيذ من
ورش
ِ
ُ
ما ترسل به؛ ألنها قد تكون عذابا ىلع قوم فتتعوذ
ِّ رشها
ِّ  فإذا استعاذ اإلنسان من.رشها
ِّ من
ورش ما فيها
ِّ
. وانتفع خبريها،ورش ما أرسلت به كفاه اهلل رشها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
membawa keburukan. Dengan demikian, engkau
memohon kepada Allah kebaikan tujuan dikirimkannya
angin tersebut, berupa hal-hal baik yang muncul
darinya.
"Aku
berlindung
kepada-Mu
dari
keburukannya, keburukan yang terkandung di
dalamnya, dan keburukan tujuan dikirimkannya angin
tersebut." Yakni, engkau memohon perlindungan dari
keburukannya, keburukan yang dibawanya, dan
keburukan tujuan dikirimkannya angin tersebut. Sebab,
terkadang angin ini menjadi azab bagi satu kaum.
Dengan demikian, engkau memohon perlindungan dari
kejelekannya. Jika seseorang memohon perlindungan
dari keburukannya, keburukan yang terkandung di
dalamnya, dan keburukan tujuan dikirimkannya angin
tersebut, maka Allah akan mencegah keburukannya
dan memberi manfaat dengan kebaikannya. Mirqat AlMafatih, (3/1115), Mir'atu Al-Mafatih, (5/197), Syarah
Riyadhish Shalihin, karya Ibnu Utsaimin, (6/471, 472).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ْ ُ
• َع َصفت  :اشتَد هبوبها.

فوائد احلديث:

وابلدن ،وفيها الرش ُ
ُ
ِّ .1
الرياح فيها اخلري الكثري من صالح الرزق َ
فيحسن باملسلم أن يسأل اهلل -تعاىل -أن
الم ْستَ ِطري من إهالك احل َ ْرث والن ْسل،
ُي َمتِّعه خبريها وحيفظه من َ ِّ
رشها.
 .2االتلجاء إىل اهلل واتلرضع إيله عند هبوب الرياح وسؤال اهلل من خريها واالستعاذة من َ ِّ
رشها.
 .3ليس من خلق املسلم السب والشتم واللعن.
ُ َ ٌ
 .4كراهية سب الريح وغريها من ظواهر الكون؛ ألنها مسخرة هلل -تعاىل-.

 .5ظواهر الكون من آيات اهلل فيها الرمحة ملن أراد اهلل رمحته ،والعذاب للمتمردين عن طاعته.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مج ٌع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل
 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه مراعة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف:
رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز  -مكة املكرمة  -الرياض  -الطبعة:
األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َّ
َُ ْ َُ َْ
َّ ُ َّ َ ْ ْ
ِيين اذلِي هو عِصمة أم ِري،
َاللهم أصلِح ِيل د ِ
َ ْ ْ ُ ْ َ َ َّ
َ ََ
ََ ْ ْ
اي ال ِيت فِيها مع ِ
اِش ،وأصلِح ِيل
وأصلِح ِيل دني
َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ً
َ َّ َ ْ َ َ َ
آخِر ِِت ال ِيت إيلها معادِي ،واجعل احلياة ِزيادة ِيل
ْ ُر
ْ َْ َْ َ َ ً
ُر َ ْ
ُك َ ر
ِش
ريَ ،واجعل الم ْوت َراحة ِيل مِن
ِيف ُك خ ٍ

 .1063احلديث:

Ya Allah, perbaiki agamaku yang
merupakan benteng urusanku, perbaiki
duniaku yang menjadi tempat hidupku,
perbaiki akhiratku yang kepadanya aku
akan kembali, jadikan kelangsungan hidup
sebagai penambah segala kebaikan bagiku
dan jadikan kematian sebagai
ketenanganku dari segala keburukan
**

1063. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū':
Dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamberdoa,"Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan
benteng urusanku, perbaiki duniaku yang menjadi
tempat hidupku, perbaiki akhiratku yang kepadanya
aku akan kembali, jadikan kelangsungan hidup sebagai
penambah segala kebaikan bagiku dan jadikan
kematian sebagai ketenanganku dari segala
"keburukan.

صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل أصلح يل ديين
ْ ُ
اذلي هو ِعص َمة أمري و اصلح يل دنياي اليت فيها
معايش  ،و أصلح يل آخريت اليت إيلها َم َعا ِدي و اجعل
احلياة زيادة يل من لك خري و اجعل املوت راحة يل من

لك رش».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

من األدعية اليت اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلمDiantara doa yang dahulu dibaca Nabi -ṣallallāhu 'alaihi -
wa sallam- adalah doa ini; yang mencakup permintaan
يدعو بها هذا ادلاعء اذلي تضمن طلب وسؤال خريي kebaikan dunia dan akhirat. Agar kematian yang
ادلنيا واآلخرة ،وأن جيعل املوت يف قضائه عليه ditakdirkan dan dialami menjadi penenang dari
kejahatan dunia serta keburukan alam kubur yang
ونزوهل به راحة من رشور ادلنيا ،ومن رشور القرب
ً merupakan bagian dari segala keburukan, baik
لعموم لك رش قبله وبعده ،وأن جيعل عمره مرصوفا sebelumnya maupun sesudahnya. Supaya menjadikan
umurnya disalurkan pada perkara-perkara yang dicintai
فيما حيب وأن جينبه ما يكره وما ال حيب.
dan agar dijauhkan dari segala yang dibenci serta tidak
disukai.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عصمة أمري  :العصمة يه املنع واحلفظ ،أي ما أعتصم به يف مجيع أموري.
• معايش  :أي ماكن عييش وحيايت.

• معادي  :أي ماكن عوديت أو زمان إاعديت ،ألن مآل اإلنسان اآلخرة.

• زيادة يل يف لك خري  :أي اجعل مدة بقايئ يف دار ادلنيا زيادة يل يف لك خري من العلم انلافع والعمل الصالح.
• راحة يل من لك رش  :أي راحة يل من الفنت واملعايص.

فوائد احلديث:
 .1احلرص ىلع هذا ادلاعء واالهتمام به.
 .2أن ادلين أهم يشء هلذا بدأ به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بادلاعء.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3أن ادلين عصمة اإلنسان يمنعه من لك رش.

 .4سؤال اإلنسان ربه أن يصلح هل آخرته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام،
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار
احلديث.

الرقم املوحد)5482( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َّ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ر ْ ُ ُ
الله َّم كما حسنت خل ِِق فحسن خل ِِق

 .1064احلديث:

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah
memperindah fisikku maka perbaguslah
akhlakku
**

1064. Hadis:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū', (Nabi bersabda), "Ya Allah, sebagaimana
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم«: -امهلل كما
Engkau telah memperindah fisikku maka perbaguslah
ُ ُ
َحسنْت َخلْيق َف َ
ح ِّس ْن خل ِيق».
"akhlakku.
ِ

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ىلع اإلنسان أن يسأل اهلل -عز وجل -كما أحسن Hendaknya manusia memohon kepada Allah -'Azza wa
Jalla- sebagaimana Dia telah memperbagus bentuk
;lahirnya
membuatnya
elok
rupawan
صورته الظاهرة ومجلها وكملها أن حيسن صورته dan
ً
ُ
تكمل بها إنسانيته menjadikannya sempurna, jadikanlah juga bentuk
ابلاطنة فيهبه أخالقا كريمة
batinnya baik dengan memberinya akhlak mulia yang
ويطهر بها باطنه.
dapat melengkapi sisi kemanusiaannya dan
mensucikan batinnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
• خليق  :بفتح اخلاء ،يه صورة اإلنسان الظاهرة.
ُ ُ
• خليق  :بضم اخلاء والالم ،يه الصورة ابلاطنة يف انلفس اليت تصدر عنها األفعال بسهولة ويرس من غري حاجة إىل فكر وتأين.

فوائد احلديث:

ْ
ُ
 .1أن اإلنسان هل صورتان صورة ظاهرة ويه اخلَلق ،وصورة باطنة ويه اخلُلق.

 .2أن اإلنسان عليه أن يسأل اهلل أن حيسن صورته ابلاطنة ،وأهم الصور ابلاطنة هو اإليمان؛ ألن األخالق الفاضلة كها تتبعه.

 .3من فوائد احلديث جواز اتلوسل بأفعال اهلل جل وعال.
ً
 .4اإلنسان إذا َح ُسن خلقه اسرتاح واطمأن ،وصار دائما يف رضا ال يغضب؛ ألجل هذا عليه أن يسأل اهلل أن حيسن خلقه.
ْ
 .5اثلناء ىلع اهلل تعاىل ،واالعرتاف هل بانلعمة بتحسني اخلِلقة.

 .6انلصوص الرشعية تفرق بني الظاهر وابلاطن ،وحتث ىلع االهتمام بابلاطن ليك حيصل الكمال الرسي والعلين ،واجلمال الظاهري وابلاطين.

 .7هذا ادلاعء من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من باب تعليم األمة وإال فهو أرشف العباد خلقا وأخالقا.

املصادر واملراجع:

-مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:

األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم،
بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1428ه.
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .تسهيل اإلملام بفقهاألحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل - .فتح ذي اجلالل واإلكرام
برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)5491( :

60

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa yang
telah aku lakukan dan dosa amalan yang
aku lalaikan, dosa yang aku rahasiakan dan
yang aku tampakkan.

امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت
وما أعلنت

**

1065. Hadis:

: احلديث.1065

 اكن: قال-ريض اهلل عنه- عن يلع بن أيب طالب

Dari Ali bin Abi Ṭhālib -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan,
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila
menunaikan salat, maka ucapan terakhir yang beliau
ucapkan di antara tasyahhud dan salam adalah,
"Allāhumma igfirlī mā qaddamtu wa mā akhkhartu, wa
mā asrartu wa mā a'lantu, wa mā asraftu, wa mā anta
a'lamu bihi minnī, antal-muqaddimu, wa antalmu`akhkhiru, lā ilāha illā anta (Ya Allah, ampunilah
dosaku, dosa yang telah aku lakukan dan dosa amalan
yang aku lalaikan, dosa yang aku rahasiakan dan yang
aku tampakkan, dosa yang aku lakukan dengan
berlebihan
dan
dosa
yang
Engkau
lebih
mengetahuinya dariku, Engkau yang mendahulukan
dan Engkau yang mengakhirkan, tiada Ilah yang
berhak disembah selain Engkau)".

 إذا قام إىل الصالة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

:يكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم
ُ
ُ
ُ «امهلل اغفر يل ما َقد
 وما أرسرت وما،مت وما أخ ْرت
ُ أرس
ُ
َ ْ  وما،أعلنت
 أنت، وما أنت أعلم به مين،فت
ِّ َ ُ
.» ال هلإ إال أنت، وأنت املؤخر،المقدم

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Apabila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenunaikan salat, maka ucapan terakhir yang beliau
ucapkan di antara tasyahhud dan salam adalah "Ya
Allah, ampunilah dosaku, dosa yang telah aku lakukan"
berupa amalan keburukan, "dan dosa amalan yang aku
lalaikan" dari berbagai amalan, yakni semua yang
terluputkan pengamalannya olehku, "dosa yang aku
rahasiakan" yakni, yang aku sembunyikan, "dan apa
yang aku tampakkan, dosa yang aku lakukan dengan
berlebihan" yakni melampaui batas. Ini merupakan
ungkapan kesungguhan dalam memohon ampunan
yaitu dengan menyebutkan berbagai macam bentuk
kemaksiatan. "Dan dosa yang Engkau lebih
mengetahuinya dariku" yakni, dosa-dosaku yang aku
tidak mengetahui jumlah maupun hukumnya. "Engkau
yang mendahulukan" yakni, mendahulukan sebagian
hamba menuju jalan-Mu dengan menunjuki mereka
jalan ketaatan, "dan Engkau yang mengakhirkan"
yakni, mengakhirkan sebagian hamba dengan tidak
diberi pertolongan. Atau maksudnya, Engkau
mendahulukan siapa yang Engkau kehendaki menuju
derajat kesempurnaan, dan Engkau mengakhirkan
siapa yang Engkau kehendaki dari perkara-perkara
yang mulia agar mereka berada pada perkara-perkara
yang sia-sia. "Tiada Ilah yang berhak disembah selain
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**

 إذا قام إىل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
الصالة يكون من آخر ما يقول بني التشهد

 "وما، من سيئة،" "امهلل اغفر يل ما قدمت:والتسليم
 "وما، مجيع ما فرط مين: أي، من عمل،"أخرت

،" وما أرسفت، "وما أعلنت، أخفيت:أرسرت" أي

 مبالغة يف طلب الغفران بذكر، جاوزت احلد:أي

 من: أي،" "وما أنت أعلم به مين،أنواع العصيان
ً
ً
،" "أنت املقدم،ذنويب اليت ال أعلمها عددا وحكما
 "وأنت، بعض العباد إيلك بتوفيق الطااعت:أي
 بلعضهم باخلذالن عن انلرصة أو أنت: أي،"املؤخر
 وأنت املؤخر ملن،املقدم ملن شئت يف مراتب الكمال

" "ال هلإ إال أنت،شئت عن معايل األمور إىل سفسافها

.فال معبود حبق غريك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Engkau" yakni, tidak ada sesembahan yang disembah
dengan hak selain Engkau.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أرسرت  :أخفيت.
• أعلنت  :أظهرت.
• أرسفت  :أكرثت.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اتلقرب إىل اهلل بهذا ادلاعء بني التشهد والتسليم.
 .2احلث ىلع االستغفار واستشعار اخلضوع ملقام الربوبية.
 .3االستغفار بعد الطاعة مؤذن بأن العبد ينبيغ أن يكون باهلل ال بعمله ،فال يغرت بما عمل.
 .4اذلنب واتلقصري أمر الزم للبرش ،فينبيغ ىلع العبد أن يتوب من ذلك كه.
 .5علم اهلل حميط بكل األعمال واألقوال واألفعال واألحوال.
 .6اهلل سبحانه يرفع من يشاء ويضع من يشاء وال يسأل سبحانه عما يفعل.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار
اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر ،بريوت،
الطبعة األوىل1412 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5471( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikanMu di leher-leher mereka dan kami
berlindung kepada-Mu dari berbagai
kejahatan mereka

امهلل إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من
ِشورهم

**

1066. Hadis:

َ

: احلديث.1066

Dari Abu Musa -raḍiyallāhu 'anhu- apabila beliau takut  اك َن إذا-ريض اهلل عنه- عن أيب موَس األشعري
َ ً
َ َ
terhadap satu kaum, beliau berdoa, "Ya Allah, ُ ُ َ َ ْ
َ ُ ََْ
ُك يف ُحن
ُ  «الل:قال
وذ
ع
ن
و
،
م
ه
ور
ل
ع
ُن
ا
إن
م
ه
،
قوما
اف
خ
ِ
ِ
sesungguhnya kami menjadikan-Mu di leher-leher
َ
ُ ُ ْ
».ور ِه ْم
mereka dan kami berlindung kepada-Mu dari berbagai
ِ بِك ِمن رش
kejahatan mereka."
**

Derajat hadis: Sanadnya sahih

 إسناده صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Perkataan beliau; "Ya Allah, sesungguhnya kami  أمامهم: أي،" "امهلل إنا ُنعلك يف حنورهم:قوهل
menjadikan-Mu di leher-leher mereka," yakni, di
hadapan mereka. Engkau menghalau mereka dari  وخص انلحر ألنه أرسع،تدفعهم عنا وتمنعنا منهم
kami dan menghalangi kami dari mereka.  والعدو إنما،وأقوى يف ادلفع واتلمكن من املدفوع
Dikhususkannya penyebutan leher karena ia lebih
يستقبل بنحره عن املناهضة للقتال أو للتفاؤل
cepat dan lebih kuat dalam menahan dan menguasai
orang yang didorong. Musuh biasanya menghadapkan  فيف هذه،" "ونعوذ بك من رشورهم،بنحرهم أو قتلهم
lehernya ketika hendak bangkit untuk bertempur atau  واملراد نسألك أن تصد،احلال يكفيك اهلل رشهم
ungkapan optimis menyekik leher mereka atau
membunuh mereka. "dan kami berlindung kepada-Mu ، وتكفينا أمورهم، وتدفع رشورهم،صدورهم
dari berbagai kejahatan mereka." Dalam kondisi seperti  كمتان يسريتان إذا قاهلما.وحتول بيننا وبينهم
ini, cukuplah Allah yang akan menggagalkan kejahatan
، فإن اهلل تعاىل يدافع عنه،اإلنسان بصدق وإخالص
mereka. Maksudnya adalah kami memohon kepada.واهلل املوفق
Mu
agar
menghalau
kedatangan
mereka,
mengenyahkan
berbagai
kejahatan
mereka,
melindungi kami dari makar mereka, dan menghalangi
pertemuan kami dengan mereka. Dua kata yang
mudah, jika seseorang mengucapkannya dengan
penuh keyakinan dan keikhlasan, niscaya Allah Ta'ālā- akan membelanya dan Allah-lah Pemberi taufik.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة:اتلصنيف
. رواه أبو داود والنسايئ وأمحد:راوي احلديث
َ
- ريض اهلل عنه-  أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. وهو أسفل الرقبة وأىلع الصدر بني الرتقوتني، مجع حنر: • حنورهم
. أي نلتجئ إىل اهلل ونستنرص به: • نعوذ

:فوائد احلديث
. ادلاعء بهذا ادلاعء عند توقع رش ظالم أو غريه.1
. واالعتصام به عند لك نازلة، االتلجاء إىل اهلل تعاىل.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن أيب داود؛
لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .السنن الكربى؛ لإلمام
أمحد بن شعيب النسايئ ،أرشف عليه شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة األوىل 1421ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت،
مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5473( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon
kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, sikap
iffah (menjaga kehormatan diri) dan
kecukupan.

َ
َ ْ َُ َ ُ
امهلل إين أسألك الهدى َواتلَُّق والعفاف والغىن

 .1067احلديث:

**

1067. Hadis:

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل Dari Ibnu Mas'ūd -raḍiyallahu 'anhu- bahwa Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berdoa, “Ya Allah,
َ ْ َُ َ
ك ُ
الهدى،
عليه وسلم -اكن يقول« :امهلل إين أسأل
sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk,
َ ُّ َ
اتلىق ،والعفاف ،والغىن».
و
ketakwaan, sikap iffah (menjaga kehormatan diri) dan
kecukupan”.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

هذا ادلاعء من أمجع األدعية وأنفعها ،وهو يتضمن Doa ini termasuk doa yang mengumpulkan banyak
perkara dan paling bermanfaat, yaitu doa yang
سؤال خري ادلين وخري ادلنيا؛ فإن اهلدى هو العلم mencakup permohonan untuk kebaikan agama dan
انلافع ،واتلىق العمل الصالح ،وترك ما نىه اهلل kebaikan dunia. Karena sesungguhnya hidayah
(petunjuk) itu adalah ilmu yang bermanfaat, ketakwaan
ورسوهل عنه ،والعفاف الكف عن اخللق وعن األمور
adalah amal saleh dan meninggalkan apa yang
السيئة ،والغىن أن يستغين باهلل وبرزقه ،والقناعة بما dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, Al-'afāf adalah
menahan diri dari prilaku dan perkara yang buruk, dan
فيه ،وحصول ما يطمنئ به القلب من الكفاية.
al-ginā yakni merasa cukup dengan Allah dan rizkiNya, merasa puas dengan pemberian-Nya, dan
tenteramnya hati dengan sikap merasa cukup tersebut.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اهلدى  :ادلاللة والرشاد.

• اتلىق  :أي :اتلقوى ،ويه :امتثال األوامر واجتناب انلوايه.
• العفاف  :الكف عما ال حيل وال جيمل من قول أو فعل.

• الغىن  :غىن انلفس ،والغىن عن انلاس وعما يف أيديهم.

• امهلل  :كمة تستعمل يف انلداء مثل يا اهلل ،وأصلها لدلاعء ،وقد تيجء بعدها إال فتكون لإليذان بندرة املستثىن مثل امهلل إال أن يكون كذا أو
لدلاللة ىلع تيقن املجيب للجواب املقرتن به مثل امهلل نعم.

فوائد احلديث:
 .1اخلضوع هلل -تعاىل -واللجوء إيله يف مجيع األحوال.
 .2حاجة انلفس إىل ماكرم األخالق لتستقيم ىلع أمر اهلل تعاىل وتلخاف عقابه وترجو رمحته.
 .3فضل هذه الصفات اليت اكن يسأهلا عليه الصالة والسالم وهو أعلم انلاس باهلل وأخشاهم هل.
 .4أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يملك نلفسه ً
نفعا وال ًّ
رضا ،وان اذلي يملك ذلك هو اهلل -تعاىل-.
 .5إبطال اتلعلق باألويلاء والصاحلني يف جلب املنافع ودفع املضار ،كما يفعل بعض اجلهال اذلين يدعون الرسول عليه الصالة والسالم إذا اكنوا
عند قربه ،أو يدعون غريه من اخللق.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض
الصاحلني ،تأيلف /محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
الرابعة1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3596( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon
kepada-Mu petunjuk, ketakwaaan, sifat
ifah dan kecukupan.

امهلل إين أسألك اهلدى واتلَق والعفاف والغىن

 .1068احلديث:

**

1068. Hadis:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :اكن Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
ِّ Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sering berdoa,
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل ِإين
"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu
َ َُ
ََ
ُِّ َ
ُ َ
والعفاف ،وال ِغ َىن».
واتلىق،
الهدى،
أسألك
petunjuk, ketakwaan, sifat ifah dan kecukupan".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ربه ال َ
علم واتلوفيق Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memohon kepada
Rabb agar beliau dianugerahi ilmu dan petunjuk pada
ُ ِّ
نىه
ما
وترك
به
أمر
ما
امتثال
إىل
قه
للحق ،وأن يوف
kebenaran, dibimbing untuk melaksanakan apa yang
عنه ،وأن يعفه عن لك ما حرم عليه فيما يتعلق Dia perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia
larang, dan dihindarkan dari segala yang Dia
جبميع املحارم اليت حرمها -عز وجل ،-وسأهل كذلك
haramkan. Beliau juga meminta kepada-Nya
الغىن عن اخللق ،حبيث ال يفتقر إىل أحد سوى ربه kecukupan dari makhluk, sehingga beliau tidak -
membutuhkan seorang pun selain Rabb -'Azza wa
عز وجل-.
Jalla-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُ
اله َدى  :ادلاللة والرشاد ،والعلم.
ُِّ َ
اتلىق  :اتلقوى :ويه فعل األوامر واجتناب انلوايه.
•
ََ
• العفاف  :الكف عما ال حيل وال جيمل من قول أو عمل.
• ال ِغ َىن  :ضد الفقر ،واملراد به :غىن انلفس ،واالغتناء عن انلاس وعما يف أيديهم.

فوائد احلديث:
 .1اخلضوع إىل اهلل واللجوء إيله يف لك األحوال.
 .2أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يملك نلفسه ً
نفعا وال ًّ
رضا ،وأن اذلي يملك ذلك هو اهلل.
 .3إبطال اتلعلق باألويلاء والصاحلني يف جلب املنافع ودفع املضار.
 .4حاجة انلفس إىل ماكرم األخالق؛ لتستقيم ىلع أمر اهلل ،وتلخاف عقابه وترجو رمحته.
 .5وجوب الزتام اتلقوى.
 .6الكف عن مبارشة املعصية ،وإن اكن امللكف قد عزم ىلع فعلها.
 .7رشف هذه اخلصال :اهلدى واتلىق والعفاف والغىن.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني،
دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3057( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

امهلل إين أسألك من خري ما سألك منه نبيك

Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikan
yang diminta oleh Nabi-Mu Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan aku
berlindung kepada-Mu dari keburukan
yang berlindung darinya Nabi-Mu
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam.-

؛ وأعوذ بك من-صىل اهلل عليه وسلم- حممد

صىل اهلل عليه- ِش ما استعاذ منه نبيك حممد
-وسلم

**

1069. Hadis:

: احلديث.1069

-  داع رسول اهلل:قال-ريض اهلل عنه- عن أيب أمامة

Dari Abu Umamah -radhiyallah 'anhu- secara marfū':
Rasulullah - Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam - telah berdoa
dengan doa yang banyak, tidak ada yang kami hafal
sedikitpun. Kami berkata, "Wahai Rasulullah, engkau
telah berdoa dengan doa yang banyak, tidak ada
sedikitpun yang kami hafal." Maka beliau bersabda,
"Maukah kalian aku beritahu doa yang dapat
menggabungkan semuanya? Bacalah, Allāhumma innī
as aluka min khairi mā sa alaka minhu nabiyyuka
Muhammadun -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, wa a'ūżu
bika min syarri māsta'āża minhu nabiyyuka
Muhammadun -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- wa antal
musta'ān wa 'alaikal balāgu wa lā haula wa lā quwwata
illā billāh (Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikan
yang diminta oleh Nabi-Mu Muhammad - Ṣallallāhu
'Alaihi Wa Sallam-, dan aku berlindung kepada-Mu dari
keburukan yang berlindung darinya Nabi-Mu
Muhammad - Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam- Engkaulah
tempat meminta pertolongan dan kepada-Mu tempat
mengadu, tiada daya dan upaya serta kekuatan selain
dengan Allah".

 لم حنفظ منه، بداعء كثري-صىل اهلل عليه وسلم
 دعوت بداعء كثري لم حنفظ، يا رسول اهلل: قلنا،شيئا
 «أال أدلكم ىلع ما جيمع ذلك كه؟: فقال،منه شيئا
 امهلل إين أسألك من خري ما سألك منه نبيك:تقول

؛ وأعوذ بك من رش ما-صىل اهلل عليه وسلم- حممد
 وأنت-صىل اهلل عليه وسلم- استعاذ منه نبيك حممد
.» وال حول وال قوة إال باهلل، وعليك ابلالغ،املستعان

**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Doa adalah ibadah yang besar pahalanya. Beliau عليه الصالة-  وَكن،ادلاعء عبادة عظيمة األجر
(Nabi) 'alaihiṣṣalātu wassalām telah banyak berdoa
sehingga sebagian sahabat tidak dapat menghafal  يكرث منه حىت فات بعض الصحابة حفظ-والسالم
kebanyakan dari doa-doa tersebut. Lalu mereka  فسألوه من ذلك اخلري العظيم،الكثري من ذلك ادلاعء
memintanya demi kebaikan yang banyak agar dapat
 فأرشدهم إىل داعء جامع خمترص ميسور،يلحصلوه
mereka raih. Maka beliau mengajarkan mereka doa
yang menyeluruh dan singkat serta mudah, mencakup  يستدركون، يشتمل ىلع خريي ادلنيا واآلخرة،عليهم
kebaikan dunia dan akhirat, sehingga mereka dapat  وهذا، وحيصلون به ما يبتغون من اخلري،ما فاتهم
meraih apa yang tidak dapat mereka hafal dan dapat
ً
meraih kebaikan yang mereka cari. Doa ini walaupun ادلاعء وإن اكن ضعيفا إال أن معناه ليس فيه حمظور
ḍa'īf (lemah), namun maknanya tidak mengandung hal.وادلاعء به سائغ؛ ألن األصل يف ادلاعء اجلواز
hal yang dilarang, dan berdoa dengannya boleh-boleh
saja, karena hukum asal dalam doa adalah
diperbolehkan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة:اتلصنيف
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املستعان  :املطلوب منه اإلاعنة.

• عليك ابلالغ  :أي اإلبالغ واإلعالم ،أو ما يبلغ الكفاية من خري ادلنيا واآلخرة.

فوائد احلديث:
 .1السؤال عما فات من اخلري الستدراكه.
 .2اتليسري ىلع املدعوين.
 .3من مهام ادلاعية داللة املدعوين ىلع جوامع ادلاعء.
 .4املداومة ىلع ادلاعء بهذا ادلاعء اجلامع للك أدعية انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5يرس اإلسالم وسعة رمحة اهلل تعاىل بعباده.
ً
 .6جواز رفع الصوت بادلاعء بما يسمعه اجلليس أحيانا ،وأنه ال يدخل يف اجلهر املنيه عنه.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة
األوىل1430 ،ه - .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .سنن
الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.

الرقم املوحد)3200( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon
kepada-Mu hal-hal yang mendatangkan
rahmat-Mu, kesungguhan mendapatkan
ampunan-Mu, keselamatan dari semua
dosa, keuntungan dari semua kebaikan,
memperoleh kemenangan surga dan
selamat dari api neraka.

 وعزائم،امهلل إين أسألك موجبات رمحتك

 والغنيمة من ُك، والسالمة من ُك إثم،مغفرتك
 وانلجاة من انلار، والفوز باجلنة،بر

: احلديث.1070

**

1070. Hadis:

 اكن: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود

Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
berkata, "Di antara doa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon
kepada-Mu hal-hal yang mendatangkan rahmat-Mu,
kesungguhan
mendapatkan
ampunan-Mu,
keselamatan dari semua dosa, keuntungan dari semua
kebaikan, memperoleh kemenangan surga dan
selamat dari api neraka".

 «امهلل:-صىل اهلل عليه وسلم- من داعء رسول اهلل
َ ،إين أسألك ُموجبَات رمحتك
،وع َزائِ َم مغفرتك
ِ ِ
ََ َ
ٍّ
 والفوز، والغ ِنيمة من لك ِبر،والسالمة من لك إثم
َ
.» وانل َجاة من انلار،باجلنة
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah) sekali

ً

 ضعيف جدا:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Doa ini termasuk "Jawāmi' al-Kalim" (kalimat pendek هذا ادلاعء من جوامع اللكم اليت أوتيها سيد األولني
yang mengandung makna komprehensif) yang
diberikan kepada pemimpin umat pertama dan terakhir, ؛ فإنه سأل أوال أن-صىل اهلل عليه وسلم- واآلخرين
yaitu Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. ،يرزقه ما يوجب هل رمحته عز وجل من األقوال
Pertama beliau memohon agar dianugrahi hal-hal yang
 أن يهب هل-تعاىل-  ثم سأل اَّلل، واخلصال،واألفعال
mendatangkan rahmat Allah -'Azza wa Jalla- berupa
ً
ً
berbagai ucapan, perbuatan dan perangai. Selanjutnya ,عزما ىلع اخلري يكون سببا ملغفرته من األعمال
beliau memohon kepada Allah agar dianugerahi tekad  وملا اكن اإلنسان بعد مغفرة ذنوبه،واألقوال كذلك
untuk mengerjakan kebaikan, yang menjadi sebab
َ ُ
،مستأنفة
وذنوب
،ر
خ
معاص أ
ال يأمن من الوقوع يف
ٍ
ٍ
ampunan-Nya berupa berbagai perbuatan dan ucapan
juga. Mengingat manusia itu setelah diampuni dosanya  من, أن يرزقه السالمة واحلفظ-عز وجل- سأل ربه
tidak merasa aman dari jatuh ke dalam kemaksiatan
 ثم سأل ما يكمل، اكئنا ما اكن،لك اذلنوب واآلثام
lainnya dan dosa-dosa yang baru, maka beliau
memohon kepada Rabbnya -'Azza wa Jalla- agar  ومن،هل يف كمال العبودية من األعمال الصاحلات
menganugerahkan kepadanya keselamatan dan ، وهو الطاعة،ذلك اتلوفيق إىل لك نوع من أنواع الرب
penjagaan dari berbagai dosa dan kesalahan, apapun
bentuknya. Setelah itu memohon hal yang dapat  ثم ختم السؤال والطلب بأىلغ مراد،بشىت أنواعها
melengkapi kesempurnaan penghambaan berupa  وسأل السالمة وانلجاة, ويه اجلنة،مطلوب يف اآلخرة
amal-amal salih. Di antaranya taufik untuk melakukan
segala macam kebajikan, yaitu ketaatan dengan  والعياذ، ويه انلار,من أشد مرهوب يف دار اآلخرة
berbagai macamnya. Selanjutnya permohonan dan
.باهلل
permintaan tersebut ditutup dengan tujuan paling
berharga yang dicari di akhirat, yaitu surga. Beliau juga
memohon keselamatan dari sesuatu yang paling
menakutkan di negeri akhirat, yaitu neraka. Kita
berlindung kepada Allah darinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة:اتلصنيف
. رواه احلاكم:راوي احلديث
**

71

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• موجبات  :أي ما يوجب الرمحة.

• عزائم مغفرتك  :األمور اليت تقتيض غفرانك.
• السالمة من لك إثم  :أي معصية.

• والغنيمة من لك بر  :اإلكثار من لك خري.

فوائد احلديث:
 .1السيع يف أعمال الرب والطااعت.
 .2ابلعد عن الرش واملعايص.
 .3سؤال اهلل دخول اجلنة وانلجاة من انلار.
 .4ادلاعء جبوامع اللكم واألدعية انلبوية.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل،
1411ه – 1990م .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل 1412 ،ـه1992 -م.

الرقم املوحد)3210( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ْ َ
امهلل إين أعوذ بك من اجلوع ،فإنه بِئس
ُ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ
َّ ُ
ت
جيع ،وأعوذ بِك من اخل ِيانةِ ،فإنها بِئس ِ
الض ِ
َ َُ
ابلِطانة

 .1071احلديث:

Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari
kelaparan karena sesungguhnya ia adalah
sejelek-jelek teman tidur, dan aku
berlindung kepada-Mu dari khianat karena
sesungguhnya ia adalah sejelek-jelek
kawan dekat.
**

1071. Hadis:

ً
عن أيب هريرة-ريض اهلل عنه مرفواع« :امهلل إين أعوذ
ُ َ
ُ
ْ َ
ك َ
من
بك من اجلوع ،فإنه بِئس الض ِجيع،وأعوذ بِ
َُ
ا َِ َ َ َ ْ َ
ابل َطانة».
خليان ِة ،فإنها بِئس ِ
ت ِ
درجة احلديث :حسن

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan
karena sesungguhnya ia adalah sejelek-jelek teman
tidur, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat khianat
karena sesungguhnya ia adalah sejelek-jelek kawan
dekat".
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

استعاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اجلوع؛ فإنه Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berlindung dari
kelaparan, karena sesungguhnya lapar itu adalah
sejelek-jelek
teman,
karena
بئس املصاحب ألنه يمنع اسرتاحة انلفس والقلبia menghalangi ،
واستعاذ من خيانة أمانة اخللق واخلالق؛ فإنها بئست ketenangan jiwa dan hati. Beliau juga berlindung diri
dari sifat berkhianat terhadap amanat orang lain dan
خاصة املرء.
amanat sang Khālik, karena khianat itu adalah sejelekjelek sifat seseorang.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الضجيع  :املضاجع وهو ما يالزم صاحبه يف املضجع  ،واملراد به املالزم.

• ابلطانة  :تطلق يف األصل ىلع بطانة اثلوب ثم استعري ملن َيصه اإلنسان باالطالع ىلع باطن أمره.
• اخليانة  :عدم أداء أمانة اخلالق أو املخلوق.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذيرمن اجلوع الشديد ،ومن اخليانة واالستعاذة باهلل منهما.
 .2اجلوع يمنع اسرتاحة انلفس والقلب؛ ألنه يضعف القوى ،ويثري األفاكر الرديئة واخلياالت الفاسدة ،قيقرص العبد بالطاعة؛ وذللك حرم
اإلسالم الوصال.

 .3احلض ىلع اثلبات واالستقامة ىلع ماكرم األخالق يف لك حال.

 .4من وجدت فيه خصلة من اخلصال اذلميمة؛ فليسارع إىل معاجلتها وإزاتلها تزكية نلفسه وطاعة لربه ،ومن فقدت فيه فليحمد اهلل اذلي
بنعمته تتم الصاحلات ،ويسأهل دوام ذلك.
 .5احلض ىلع أداء األمانة.

 .6اخليانة ضد األمانة ،ويه خمالفة احلق بنقض العهد يف الرس ،واألظهر أنها شاملة جلميع اتلاكيلف الرشعية.

 .7قد يستدل بهذا احلديث ىلع أن اجلوع املجرد ال ثواب فيه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية - .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل

حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .السنن الصغرى للنسايئ /أمحد بن
شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة-مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م - .صحيح أيب داود األم،حممد
نارص ادلين ،األبلاين -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار
كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح-املؤلف :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة
واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند-الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-
مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة - .-1407بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –
الطبعة األوىل .1418

الرقم املوحد)5883( :

74

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari
sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan
pikun, dan dari azab kubur
**

1072. Hadis:

ْ
ْ َ
َ َ
 وابلُخ ِل،امهلل إين أعوذ بك من العج ِز َوالكس ِل
َ َ ََ
َْ
ِّب
ِ  وع،والهر ِم
ِ ذاب الق

: احلديث.1072

 اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن زيد بن أرقم

Dari Zaid bin Arqam -raḍiyallāhu 'anhu-, secara marfū',
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa, "Ya
Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah dan
malas, dari sifat bakhil dan pikun, dan dari azab kubur.
Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaannya, sucikanlah ia
sesungguhnya
Engkau
sebaik-baik
yang
mensucikannya , Engkaulah pelindungnya. Ya Allah,
aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak
bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan dari nafsu
yang tidak kenyang serta dari doa yang tidak terkabul."

 «امهلل إين أعوذ بك من: يقول-صىل اهلل عليه وسلمْ ُ
َْ
َ َ ََ
َ َ َ ْ َ
 امهلل،رب
ِ  وع، ِ وابلخ ِل والهرم،العج ِز والكس ِل
ِ ذاب الق
ِّ َ
 أنت،وزك َها أنت خري من زَكها
،آت نفيس تقواها
 امهلل إين أعوذ بك من علم ال ينفع؛،َو ِ ُّيل َها وموالها
 ومن نفس ال تشبع؛ ومن دعوة،ومن قلب ال َيشع
».ال يُستجاب هلا
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Memohon perlindungan merupakan ibadah hati, tidak
dialamatkan kecuali kepada Allah -Ta'ālā-. Kelemahan
dan kemalasan adalah dua pasang sifat merekat yang
dapat
menutupi
jalan-jalan
kebaikan
yang
mengantarkan kepada (kebaikan -edit) dunia dan
akhirat. Keduanya menjelma jadi sifat lemah, malas
dan meremehkan. Jika penghalangnya bersumber dari
sang hamba, maka itulah kemalasan. Karenanya, Allah
-Ta'ālā- mensifati orang-orang munafik dengan firmanNya, "Jika mereka menegakkan salat, mereka
melakukannya dengan malas," karena lemahnya iman
mereka dan sakitnya hati mereka. Sifat malas tidak
terjadi kecuali dari jiwa yang sakit. Jika penghalangnya
bersumber dari perbuatan pihak lain selain sang
hamba dan ketidakmampuannya, maka itu adalah sifat
lemah. Kita berlindung kepada Allah dari itu semua.
Sifat bakhil adalah menahan harta dan enggan
mengeluarkannya di jalan-jalan kebaikan dan manfaat.
Jiwa umumnya condong mencintai, mengumpulkan
dan memperbanyak harta, serta tidak disalurkan di jalur
yang Allah perintahkan. Yang dimaksud "alharam"
adalah usia renta, saat kekuatan dan akal sudah
melemah, semangat mengendor, sehingga dia tidak
dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat. Allah -Ta'ālāberfirman, "Siapa yang Kami panjangkan umurnya,
niscaya
Kami
kembalikan
dia
kepada
kejadian(asalnya)." "Dan azab kubur." Azab kubur
adalah benar terjadi. Ini merupakan ijmak dalam akidah
ahlussunah wal jamaah. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Dan
di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka
dibangkitkan." Kubur dapat berupa taman surga atau
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االستعاذة من العبادات القلبية وال ترصف إال هلل

 والعجز والكسل قرينان وشقيقان يقطعان،تعاىل
 فهما يمثالن،سبل اخلري املوصلة لدلنيا واآلخرة

 فإن اكن املانع من صنع،العجز والفتور واتلهاون
 وذلا وصف اهلل تعاىل، العبد فهذا هو الكسل
" "وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل:املنافقني بقوهل

لضعف إيمانهم ومرض قلوبهم فالكسل ال يكون

 وإذا اكن املانع عن الفعل بغري.إال من نفس مريضة
.والعياذ باهلل-كسب العبد ولعدم قدرته فهو العجز
 هو إمساك املال والشح به عن سبل اخلري:""وابلخل
، فتميل انلفس حلب املال ومجعه،وطرق انلفع

.واكتنازه وعدم إنفاقه يف الوجوه اليت أمر اهلل بها

،  املقصود به أن يرد اإلنسان إىل أرذل العمر:""واهلرم
 ويذهب، ويبلغ من العمر عتيا حبيث تضعف قوته

 فال يستطيع حتصيل خري،  وتتساقط همته، عقله
 "ومن نعمره ننكسه: قال تعاىل،ادلنيا وال خري اآلخرة

 وىلع،  وعذاب القرب حق: " " وعذاب القرب."يف اخللق
 " ومن: قال تعاىل، ذلك إمجاع أهل السنة واجلماعة

 والقرب إما روضة من، "وراءهم برزخ إىل يوم يبعثون

 وذلا سن للعبد،رياض اجلنة أو حفرة من حفر انلار

 وهلول هذا، أن يستعيذ من عذاب القرب يف لك صالة
: " امهلل آت نفيس تقواها.العذاب وعظمته كذلك

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
jurang neraka. Karena itu, disunahkan bagi seorang
hamba untuk mohon perlindungan dari azab kubur
dalam
setiap
salatnya,
begitu
besar
dan
menakutkannya azab tersebut. "Ya Allah, berilah
jiwaku ketakwaannya." Maksudnya adalah berilah
kekuatan jiwa untuk melaksanakan segala perintah dan
menjauhkan segala larangan. Ada yang mengatakan
bahwa penafsiran takwa di sini adalah lawan dari
durhaka. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Lalu Allah
mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan
ketakwaannya." "Dan sucikan dia" maksudnya
bersihkan jiwa itu dari berbagai keburukan. "Engkau
sebaik-baik yang mensucikannya." Maksudnya, tidak
ada yang dapat mensucikan jiwa selain Engkau dan
tidak ada seorang pun yang dapat mensucikannya
kecuali engkau wahai Tuhan kami. "Engkaulah
walinya" Maksudnya, Engkaulah penolong dan
pengaturnya. "Engkaulah maulanya" Maksudnya
Engkaulah pemilih dan pemberi nikmat atasnya. "Ya
Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu"
(maksudnya) aku berlindung dan bersandar
kepadamu. "Dari ilmu yang tidak bermanfaat, "
Maksudnya adalah ilmu yang tidak ada gunanya atau
ilmu yang tidak diamalkan oleh seorang hamba, maka
dia akan menjadi saksi yang memberatkannya di hari
kiamat. Sebagaimana sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, "Alquran adalah hujjah untuk membelamu atau
memberatkanmu." Ilmu yang tidak bermanfaat adalah
ilmu yang tidak dapat meluruskan akhlak batin lalu
mengalir dalam perbuatan zahir sehingga meraih
pahala yang sempurna. "Hati yang tidak khusyuk"
Maksudnya hati yang tidak khusyuk saat berzikir
kepada Allah -Ta'ālā- dan mendengarkan firman-Nya.
Itulah hati yang keras. Maka beliau meminta kepada
Allah agar diberikan hati yang khusyuk kepada
Tuhannya, terbuka menerima kehendak-Nya, dadanya
siap menerima cahaya dari-Nya. Jika tidak, maka
hatinya keras dan wajib memohon perlindungan dari
hal itu. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Celakalah orang yang
hatinya keras." "Dan nafsu yang tidak kenyang."
Maksudnya berorientasi pada dunia yang fana, tamak
terhadap dunia dan terbawa angan-angan. "Dari doa
yang tidak terkabul." Maksudnya aku berlindung
kepada Allah dari sebab-sebab tertolaknya doa.
Karena tertolaknya doa, merupakan tanda tertolaknya
orang yang berdoa. Berbeda dengan doa orang
beriman, sesungguhnya tidak tertolak, sebab bisa jadi
dikabulkan, atau dia dijauhkan dengan doa tersebut
dari bencana atau disimpan untuk (hadiah -edit) hari
akhirat. Maka doa orang beriman tidak akan sia-sia,
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،  أعط نفيس امتثال األوامر واجتناب انلوايه:أي

 تفرس اتلقوى هنا بما يقابل الفجور كما قال:وقيل

 أي طهرها: " " وزكها." " فأهلمها فجورها وتقواها:تعاىل
 أي ال مزيك هلا: " " أنت خري من زَكها. من الرذائل

" . وال يستطيع تزكيتها أحد إال أنت يا ربنا، غريك
: أي:" " وموالها. نارصها والقائم بها:"أنت ويلها
 أحتيم:"  " امهلل إين أعوذ بك.مالكها واملنعم عليها

 وهو العلم ال اذلي:" " من علم ال ينفع. واستجري بك

 أو العلم اذلي ال يعمل به العبد فيكون، ال فائدة فيه
 كما قال انليب صىل اهلل، حجة عليه يوم القيامه

" والقرآن حجة لك أو عليك" والعلم:عليه وسلم
اذلي ال ينفع هو اذلي ال يهذب األخالق ابلاطنة

فيرسى منها إىل األفعال الظاهرة وحيوز بها اثلواب

 أي عند ذكر اهلل تعاىل:" " قلب ال َيشع.األكمل

 يطلب منه أن،  وهو القلب القايس، وسماع الكمه

 صدره متأهال، يكون خاشعا بلارئه منرشحا ملراده
، فإذا لم يكن كذلك اكن قاسيا، لقذف انلور فيه

" فويل للقاسية: قال تعاىل، فيجب أن يستعاذ منه
 أي للحرص ىلع ادلنيا:"قلوبهم" " ونفس ال تشبع
 والطمع والرشه وتعلق انلفس باآلمال،الفانية
أي أعوذ باهلل: " " ومن دعوة ال يستجاب هلا. ابلعيدة

 وعدم إجابتها من، من أسباب ومقتضيات رد ادلعوة
،  ألن رد ادلاعء عالمة ىلع رد ادلايع، الطرد واملقت

خبالف دعوة املؤمن فال ترد إما أن تستجاب يف ادلنيا
 أو تدخر هل يف،  أو يدفع اهلل عنه من ابلالء بمثلها،

 فدعوة املؤمن ال تضيع أبدا خبالف دعوة، اآلخرة

" " وما داعء الاكفرين إال يف ضالل: يقول تعاىل، الاكفر

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
berbeda dengan doa orang kafir. Allah -Ta'ālāberfirman, "Dan doa orang kafir hanyalah dalam
"kesesatan belaka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َْ
أرقم -ريض اهلل عنه -
اتلخريج :زيد بن

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• اهلرم  :الكرب والضعف ،واملراد به :صريورة الرجل خ ِرفا من كرب سن حبيث ال يمزي بني األمور املعتدلة املحسوسة واملعقولة.
• زكها  :طهرها من الرذائل.

• أنت خري من زَكها  :لفظة " خري" ليست للتفضيل  ،بل املعىن :ال مزيك هلا إال أنت
• ويلها  :نارصها والقائم بها.
• موالها  :أي :ربها ومالكها ونارصها واملنعم عليها.

• من علم ال ينفع  :أي :علم ال نفع فيه  ،وقيل هو :اذلي ال يعمل به.
• ال َيشع  :ال َيضع جلالل اهلل تعاىل  ،وهو القلب القايس.

• ال تشبع  :أي للحرص ابلاعث هلا ىلع ذلك  ،ومعناه انلهم وعدم الشبع.

فوائد احلديث:
 .1استحباب االستعاذة من هذه األمور املذكورة يف احلديث.
 .2احلث ىلع اتلقوى ونرش العلم والعمل به.
 .3ىلع املؤمن أن يلزتم اتلقوى ،وينهض بالطاعة وأداء الواجب وجيعل من نفسه ما تصفو باخلري  ،ويعتمد ىلع اهلل يف نرصه وتوفيقه يف العمل
 .4العلم انلافع هو اذلي يزيك انلفس ويودل فيها خشية الرب -تبارك وتعاىل ،-فترسي منها إىل سائر اجلوارح.
 .5القلب اخلاشع هو اذلي َياف ويضطرب عند ذكر اهلل ثم يلني ويطمنئ ويركن إىل حىم مواله  ،فمن اكن كذلك اكن قلبه حمال نلور اهلل اذلي
جيعله اهلل يف قلب عبده فرقانا بني احلق وابلاطل.

 .6ذم احلرص ىلع ادلنيا وعدم الشبع من شهواتها ومالذها ،وذللك فانلفس املنهومة احلريصة ىلع متاع ادلنيا أعدى أعداء املرء ،وذللك استعاذ
منها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7ينبيغ ىلع العبد أن يفارق أسباب رد ادلاعء وعدم إجابته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص
العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5878( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ya Allah, Engkaulah Rabbnya, Engkaulah
yang telah menciptakannya, Engkaulah
yang menuntunnya kepada Islam,
Engkaulah yang menggenggam ruhnya.
Engkaulah yang lebih mengetahui rahasia
dan perbuatan nyatanya. Sungguh kami
datang memberikan syafaat kepadanya,
maka ampunilah dia

 وأنت هديتها، وأنت خلقتها،امهلل أنت ربها
 وأنت أعلم، وأنت قبضت روحها،لإلسالم

 فاغفر، وقد جئناك شفعاء َل،برسها وعالنيتها
َل

**

1073. Hadis:

: احلديث.1073

صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
(Nabi bersabda), “Ya Allah, Engkaulah Rabbnya,
Engkaulah yang telah menciptakannya, Engkaulah
yang menuntunnya kepada Islam, Engkaulah yang
menggenggam ruhnya. Engkaulah yang lebih
mengetahui rahasia dan perbuatan nyatanya. Sungguh
kami datang memberikan syafaat kepadanya, maka
ampunilah ia.”

، «امهلل أنت ربها: يف الصالة ىلع اجلنازة-عليه وسلم
 وأنت قبضت، وأنت هديتها لإلسالم،وأنت خلقتها
َ ِّ
 وقد جئناك،برسها وعالنيتها
ِ  وأنت أعلم،روحها
». فاغفر هل،شفعاء هل
**

Derajat hadis: Sanadnya lemah

 ضعيف اإلسناد:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bila menyalati  إذا صىل ىلع جنازة-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
jenazah, beliau berdoa –yang maknanya-, “Ya Allah,
Engkaulah Pemilik dan Penguasanya, Engkaulah yang  وأنت اذلي، امهلل أنت سيدها ومالكها:قال ما معناه
telah menciptakannya, Engkaulah yang telah  وأنت أمرت، وأنت اذلي هديتها لإلسالم،خلقتها
menuntunnya kepada Islam, Engkau pula yang
، وأنت أعلم بباطنها وظاهرها منها،بقبض روحها
memerintahkan untuk mencabut ruhnya. Engkau lebih
mengetahui batin dan lahirnya. Kami hadir di hadapan-  فاغفر هل فإنك،حرضنا بني يديك داعني هل باملغفرة
Mu untuk memohonkan ampunan untuknya, maka  هذا املعىن مع مالحظة ضعف،جميب ادلعوات
ampunilah ia, karena sesungguhnya Engkau Maha
mengabulkan doa”. Meski dengan catatan hadis ini  وال مانع من قوهل دلخوهل يف عموم ادلاعء،احلديث
lemah namun maknanya benar, maka tak masalah
.للميت وخلوه من حمظور رشيع
menggunakannya karena masuk dalam keumuman
doa untuk mayat dan bebas dari larangan syariat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
. رواه أبو داود وأمحد:راوي احلديث
**

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

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

 مربيها بنعمتك: • ربها
 أوصلتها: • هديتها
 قبضت أخذت: • قبضت
 اهلل أعلم بها: • روحها
ُ
ُّ
. بما اكنت ت ِرسه يف احلياة من اعتقاد ونية: • برسها
ُ
. بما تظهره من عمل وطاعة: • عالنيتها
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1بَدء ادلاعء باثلناء ىلع اهلل وتمجيده.
ً
 .2االبتهال إىل اهلل أن يغفر ملن مات موحدا ويتجاوز عن زالته.
 .3شفقة انليب – صىل اهلل عليه وسلم – ورمحته بأمته.
 .4شهادة العباد تكون ىلع الظاهر وهم يكلون رسائر اخللق إىل ربهم اذلي يعلم الرس وأخىف.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش
واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .كنوز
رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)5023( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Ya Allah, Engkaulah Penguat dan
Penolongku. Dengan-Mu aku bergerak dan
dengan-Mu aku berjalan, serta dengan-Mu
aku berperang

امهلل أنت عضدي ونصريي ،بك أحول ،وبك
أصول ،وبك أقاتل

 .1074احلديث:

**

1074. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
Dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا غزا ،قال« :امهلل أنت
akan berperang, beliau berdoa, “Ya Allah, Engkaulah
َ
َ ُ
َ َ ُ
َ َ ُ
ريي ،بِك أحول ،وبِك أصول ،وبك Penguat dan Penolongku. Dengan-Mu aku bergerak
عض ِدي ون ِص ِ
dan dengan-Mu aku berjalan, serta dengan-Mu aku
أقاتل».
”berperang.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أراد غزوة او Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika hendak
berperang atau telah mulai berperang, beliau berdoa
َ
رشع فيها ،قال ما معناه :امهلل أنت نارصي ونصرييyang maknanya, “Ya Allah, Engkaulah Penolong dan ،
بك وحدك أنتقل من شأن إىل غريه ،وبك وحدك أثب Pendukungku, hanya dengan-Mu sajalah aku
berpindah dari satu urusan ke urusan yang lainnya.
ىلع أعداء ادلين ،وبك أقاتلهم.
Hanya dengan-Mu sajalah aku bangkit menghadapi
musuh-musuh agama ini, dan dengan-Mu-lah aku
berperang.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• إذا غزا  :أي  :إذا رشع يف الغزو.
• عضدي  :عوين ونصريي.
• بك  :أي  :وحدك.

• أحول  :أقوى وأنتقل من ماكن إىل ماكن ومن حال إىل حال.
• أصول  :أمحل ىلع العدو حىت أغلبه وأستأصله.

فوائد احلديث:
ِّ
 .1انلرص كه من عند اهلل ،فعىل العبد أن يتولك ىلع اهلل ،وال يركن نلفسه طرفة عني؛ فذاك اخلذالن واخلرسان.
 .2أن هذا ادلاعء فيه لك مقومات اإليمان باهلل واتلولك عليه.
 .3املسلم يقاتل باهلل وهلل تلكون كمة اهلل يه العليا.
 .4ينبيغ ىلع املسلم االقتداء بانليب – صىل اهلل عليه وسلم – يف اللجوء إىل اهلل وداعءه وقت الشدة.
 .5ال حول وال قوة للعبد إال بربه؛ الن القوة هلل مجيعا.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،حتقيق ميح ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا –بريوت .سنن الرتمذي ،نرش مصطىف ابلايب وحتقيق أمحد شاكر -مرص الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه .كنوز رياض الصاحلني
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي -الطبعة
األوىل1418ه .صحيح أيب داود ،لألبلاين ،نرش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل1423 ،ه2002-م.

الرقم املوحد)5024( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

رْ
امهلل جنبين منكرات األخالق ,واألعمال,

Ya Allah, hindarkanlah diriku dari
berbagai kemungkaran akhlak, prilaku
buruk, hawa nafsu dan berbagai penyakit.

واألهواء ,واألدواء

 .1075احلديث:

**

1075. Hadis:

ً
عن قطبة بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :امهلل Dari Quṭbah bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- secara
ُْ َ
marfū', "Ya Allah, hindarkanlah diriku dari berbagai
ِّ ْ
واألهواء,
واألعمال,
األخالق,
رات
ك
ن
م
ين
جنب
ِ
kemungkaran akhlak, prilaku buruk, hawa nafsu dan
َ َْ
واألدواء».
"berbagai penyakit.
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلديث فيه دعوات كريمات يقوهلا املصطىف -صىل Dalam hadis ini terdapat beberapa doa mulia yang
pernah dipanjatkan oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
اهلل عليه وسلم ،-ويه أن اهلل تعاىل يباعد بينه وبني sallam-, yaitu permintaan beliau agar Allah -Ta'ālā-
أربعة أمور :األول :األخالق اذلميمة املستقبحةmenjauhkan antara beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- .
dengan empat perkara berikut: Pertama: Akhlak yang
اثلاين :املعايص .اثلالث :الشهوات املهلاكت اليت
tercela nan buruk. Kedua: Berbagai kemaksiatan.
تهواها انلفوس .الرابع :األمراض املزمنة املستعصيةKetiga: Hawa nafsu yang membinasakan. Keempat: .
Penyakit-penyakit yang berkepanjangan dan sulit
disembuhkan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
**

اتلخريج :قطبة بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
• جنبْين  :باعد عين.

• منكرات األخالق  :ما ينكر من األخالق رشاع واعدة.
• واألعمال  :ما ينكر من األعمال رشاع وعرفا.

• األهواء  :مجع (هوى) وهو ما تشتهيه انلفس من غري مرااعة مقصد رشيع.
• األدواء  :يه األمراض ،ومنكراتها :األمراض املزمنة.

فوائد احلديث:
 .1فضل هذا ادلاعء واستحبابه.
 .2املؤمن حيرص ىلع اجتناب األخالق اذلميمة واألعمال املنكرة ،وحيذر من اتباع اهلوى والوقوع يف الشهوات.
 .3انقسام األخالق واألعمال واألهواء إىل منكر ومعروف.
 .4جواز سؤال املرء أال يصيبه اهلل بمرض منكر.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل  1430ـه2009 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ِّ
َ
لوغ َ
ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح اجلامع الصغري
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
وزيادته ،للشيخ األبلاين ،دار النرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة  1408 :ـه1988 ،م.

الرقم املوحد)5329( :

82

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Ya Allah, tidak ada kehidupan selain
kehidupan akhirat.

امهلل ال عيش إال عيش اآلخرة

 .1076احلديث:

**

1076. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل Dari Anas-raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -ṣallallāhu
َ ْ َ 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ya Allah, tidak ada
ُ َ َْ َ
ش
ي
ع
إال
ش
اهلل عليه وسلم -قال« :اللهم ال عي
kehidupan selain kehidupan akhirat".

اآلخرة».
ِ

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

العيشة اهلنية الراضية ابلاقية هو عيش اآلخرة ،أما Kehidupan yang enak, menyenangkan dan abadi
adalah kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan dunia
ادلنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآهلا للفناء.
meskipun enak, namun akhirnya akan berujung
dengan kehancuran.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ً
ً
ومقرا.
 .1العاقل ال يفرح بما يناهل يف ادلنيا؛ النقضائها ،وإنما يعترب ادلنيا وسيلة لآلخرة ال هدفا
 .2ادلنيا دار عبور لآلخرة.
 .3زهده صىل اهلل عليه وسلم يف ادلنيا وإقباهل ىلع اآلخرة.

 .4تزهيد انليب صىل اهلل عليه أمته يف متاع ادلينا الزائل.

 .5فيه تسلية للصحابة اذلين شاركوا معه عليه الصالة والسالم حفر اخلندق.

 .6حتقري عيش ادلنيا ملا يعرض هل من اتلكدير ورسعة الفناء.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة
األوىل1430ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن
نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن
حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب
ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

الرقم املوحد)3773( :

83

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah
diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu
aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali,
karena-Mu aku bertikai dengan musuh. Ya
Allah, aku berlindung dengan kemuliaanMu -tiada sesembahan yang benar selain
Engkau- dari Engkau sesatkan aku. Engkau
Maha Hidup yang tidak akan mati, sedang
Jin dan manusia mati semua.

َ
، وعليك تولكت، وبك آمنت،امهلل لك أسلمت
َ
 امهلل أعوذ بِعزتك؛. وبك خاصمت،وإيلك أنبت
َّ ُ
 أنت اليح اذلي ال،ال هلإ إال أنت أن تضلين
 واجلن واإلنس يموتون،تموت

**

1077. Hadis:

: احلديث.1077

-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
ُ  «الل ُهم لك أَ ْسلَ ْم: اكن يقول-صىل اهلل عليه وسلم
،ت
ْ ََ َ َ َ
َ َ
ُ ْك أَ َنب
ُ َ َ
 وبك،ت
وإيل
ِ ، وعليك توَّكت،وبِك آمنت
ُ  امهلل،ت
َ َخ
ُ اص ْم
أعوذ بِعزتك؛ ال هلإ إال أنت أن
ْ
ُ
ُّ َ
واجل ُّن واإلن ُس
ِ ، أنت اليح اذلي ال تموت،تضلين
َ ُ َ
.»ي ُموتون

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- juga bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa berdo'a,
"Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, hanya
kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku
bertawakal, hanya kepada-Mu aku kembali, hanya
karena pertolongan-Mu aku memerangi musuh. Ya
Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu -tiada
sesembahan yang berhak disembah selain Engkaudari Engkau sesatkan aku. Engkau Maha hidup yang
tidak akan mati, sedang jin dan manusia semuanya
akan mati".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dan dari Ibnu 'Abbās bahwa Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- pernah bersabda: ( )اللهم لك أسلمتyakni
tunduk dan patuh secara lahir bukan kepada selain-Mu.
( )وبك آمنتyakni membenarkan secara batin. ()وعليك توكلت
yakni aku menyerahkan pengaturan semua urusanku
kepada-Mu karena aku tidak memiliki daya untuk
menjadikannya bermanfaat atau mudarat. ()وإليك أنبت
yakni aku kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan
atau dari kelalaian menjadi selalu ingat kepada-Mu.
( )وبكyakni dengan pertolongan-Mu. ( )خاصمتyakni aku
memerangi musuh-musuh-Mu. ( )اللهم إني أعوذ بعزتكyakni
dengan
kekuasaan-Mu
karena
sesungguhnya
kemuliaan/kekuatan itu semuanya milik Allah. ( ال إله إال
 )أنتTidak ada sesembahan yang hak atau benar selain
Engkau, tidak ada permohonan kecuali ditujukan
kepada-Mu, dan tidak ada perlindungan kecuali
dengan perlindungan-Mu. ( )أن تضلنيyakni aku
berlindung agar Engkau tidak menyesatkan aku
setelah Engkau memberikan hidayah kepadaku dan
memberikan aku taufik untuk tunduk nan patuh secara
lahir dan batin kepada hukum-Mu, keputusan-Mu,
untuk kembali ke sisi-Mu, dan berperang dengan
musuh-musuh-Mu, serta berlindung dan kembali dalam
setiap keadaan kepada kemuliaan dan pertolongan-

84

**

-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس

) (امهلل لك أسلمت: اكن يقول-صىل اهلل عليه وسلم
: (وبك آمنت) أي، انقيادا ظاهرا ال لغريك:أي

 أسلمت مجيع: (وعليك توَّكت) أي،تصديقا باطنا
، فإين ال أملك نفعها وال رضها،أموري تلدبرها

 رجعت من املعصية إىل الطاعة أو:(وإيلك أنبت) أي
) (وبك) بإاعنتك (خاصمت،من الغفلة إىل اذلكر

: (امهلل إين أعوذ بعزتك) أي، حاربت أعداءك:أي

 (ال هلإ إال أنت) ال معبود.بغلبتك فإن العزة هلل مجيعا

.حبق سواك وال سؤال إال منك وال استعاذة إال بك

 أعوذ من أن تضلين بعد إذ هديتين:(أن تضلين) أي
ووفقتين لالنقياد الظاهر وابلاطن يف حكمك

وقضائك ولإلنابة إىل جنابك واملخاصمة مع أعدائك
 (أنت،واالتلجاء يف لك حال إىل عزتك ونرصتك

.)اليح اذلي ال يموت واجلن واإلنس يموتون

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Mu. Engkau Maha hidup yang tidak akan mati, sedang
jin dan manusia semuanya akan mati.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أسلمت  :استسلمت ألمرك ورضيت حبكمك.
• توَّكت  :اعتمدت ىلع تدبريك يف مجيع األمور.
• أنبت  :أقبلت ورجعت إيلك باتلوبة.

• خاصمت  :نازعت ،واملراد :خاصمت ثقة يف نرصك ومؤازرتك يل.
• أعوذ  :أتلجئ.

• بعزتك  :بقوتك وسلطانك.

• اإليمان  :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اتلولك ىلع اهلل تعاىل وحده وطلب احلفظ منه ؛ ألنه متصف بصفات الكمال  ،فهو وحده اذلي يعتمد عليه  ،واخللق كهم اعجزون
ً
ومنتهون إىل املوت  ،فهم ليسوا أهال لالعتماد عليهم.
 .2لك ما سوى اهلل هالك ،فال يعتمد عليهم.

 .3اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذه اللكمات اجلامعة ملعاين اخلري ،اليت تعرب عن صدق اإليمان واغية ايلقني.

 .4كمال الرجوع إىل اهلل تعاىل والركون إيله يف األحوال كها ،واالعتصام حببله ،واتلولك عليه.
ِّ
ِّ
ِّ
ُ
 .5االتلجاء إىل اهلل واالعتصام به ،فمن اعزت بغري اهلل ذل ،ومن اهتدى بغري هدايته ضل ،ومن اعتصم باهلل تعاىل وتولك عليه عظم وجل.
 .6إظهار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -افتقاره لربه.

 .7فناء لك املخلوقات.

 .8اإلشارة إىل الفرق بني اإلسالم واإليمان.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
الرابعة1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3598( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah
diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu
aku bertawakkal, kepada-Mu aku kembali,
karena-Mu aku bertikai dengan musuh. Ya
Allah, aku berlindung dengan kemuliaanMu -tiada sesembahan yang benar selain
Engkau- dari Engkau sesatkan diriku.
Engkau Maha hidup yang tidak akan mati,
sedang Jin dan manusia pasti mati.

، وعليك تولكت، وبك آمنت،امهلل لك أسلمت

 امهلل أعوذ بعزتك، وبك خاصمت،وإيلك أنبت
 أنت اليح اذلي ال،ال هلإ إال أنت أن تضلين
 واجلن واإلنس يموتون،يموت

**

1078. Hadis:

: احلديث.1078

 أن انليب-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس
ُ  «امهلل لك أَ ْسلَ ْم: اكن يقول-صىل اهلل عليه وسلم،ت
ُ ْ وإيلك أَ َنب،توَّكت
ُ
ُ
 وبك،ت
 وعليك،آمنت
وبك
َ َِّ
َ َخ
ُ اص ْم
 امهلل أعوذ بِ ِعزتِك ال هلإ إال أنت أن،ت
ْ
ُ
ُ
ُّ
ُّ
واإلن ُس
ِ ، أنت اليح اذلي ال يموت،ت ِضل ِين
ِ واجلن
.»يموتون

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa mengucapkan,
"Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, kepadaMu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, kepadaMu aku kembali, karena-Mu aku bertikai dengan
musuh. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu
-tiada sesembahan yang benar selain Engkau- dari
Engkau sesatkan diriku. Engkau Maha hidup yang tidak
akan mati, sedang Jin dan manusia pasti mati".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berlindung kepada  إىل ربه ويتقرب-صىل اهلل عليه وسلم- يلتجئ انليب
Rabbnya dan mendekatkan diri kepada-Nya dalam doa
ini. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan  أنه إىل-صىل اهلل عليه وسلم-  فيخرب،إيله يف ادلاعء
bahwa beliau tunduk kepada Rabb-nya, menyerahkan ، وأنه فوض أمره كه هلل ولم يعتمد ىلع غريه،ربه انقاد
semua perkaranya kepada Allah dan tidak bergantung
 وأنه بقوة اهلل،وأنه قد رجع إيله مقبال عليه بقلبه
kepada selain-Nya, bahwa beliau telah kembali
kepada-Nya dengan sepenuh hati, bahwa dengan ونرصه وإاعنته إياه حاجج أعداء اهلل بما آتاه من
kekuatan dari Allah, pertolongan-Nya dan bantuan-Nya صىل اهلل عليه-  ثم يستعيذ انليب،الرباهني واحلجج
beliau membantah musuh-musuh Allah dengan bukti
dan hujah yang Dia berikan kepada beliau. Kemudian  بغلبة اهلل ومنعته أن يهلكه بعدم اتلوفيق-وسلم
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berlindung dengan  ويؤكد ذلك بقوهل ال هلإ إال،للرشاد واهلداية والسداد
keperkasaan dan kedigdayaan-Nya dari Dia binasakan
صىل اهلل-  ثم َيرب انليب،أنت؛ فإنه ال يستعاذ إال باهلل
beliau tanpa bimbingan pada kebenaran, petunjuk dan
kelurusan. Beliau menegaskan hal ini dengan  أن لربه احلياة احلقيقية اليت ال يأتيها-عليه وسلم
mengucapkan, "Tiada sesembahan yang benar selain  وخصهما، وأما اإلنس واجلن فيموتون،املوت حبال
Engkau; karena tidak boleh meminta perlindungan
kepada selain Allah. Selanjutnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi باذلكر؛ ألنهما امللكفان املقصودان باتلبليغ فكأنهما
wa sallam- mengabarkan bahwa Rabb memiliki
.األصل
kehidupan hakiki yang sama sekali tidak disertai
kematian. Adapun manusia dan jin pasti mati. Beliau
secara khusus menyebutkan dua makhluk ini karena
keduanya adalah makhluk mukalaf dan tujuan
penyampaian risalah. Jadi seolah-olah keduanya
adalah makhluk pokok.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر:اتلصنيف
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :متفق عليه .ملحوظة :لفظ احلديث يف الصحيحني ومصادر اتلخريج األخرى ويف تطريز رياض الصاحلني( :اذلي ال يموت) ويف
رياض الصاحلني( :تموت).
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أَ ْسلَ ْم ُ
ت  :استسلمت ألمرك ،ورضيت حبكمك.
توَّك ُ
• َ
ت  :اعتمدت ىلع تدبريك يف سائر األمور.
• أَنَ ُ
بت  :من اإلنابة ،ويه الرجوع.
َ
اص ُ
ك َخ َ
مت  :أي :حاججت أعداء اهلل من أجلك.
• وبِ
َ ُ ُ
• أعوذ  :أتلىجء.

• بِعزتِك  :العزة :املنعة والغلبة.
َ
ك َ
آم ُ
نت  :اإليمان هو :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
• وبِ

فوائد احلديث:

ُّ
 .1وجوب اتلولك ىلع اهلل -تعاىل -وحده وطلب احلفظ منه؛ ألنه متصف بصفات الكمال ،فهو وحده اذلي يُعتمد عليه ،واخللق كهم اعجزون
ومنتهون إىل املوت ،فهم ليسوا أهال لالعتماد عليهم.
ِّ
 .2اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه سلم -يف ادلاعء بهذه اللكمات اجلامعة املانعة اليت تعرب عن صدق اإليمان واغية ايلقني.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
الطبعة :األوىل 1428ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .فتح رب الربية بتلخيص احلموية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة
1404ه.

الرقم املوحد)3056( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Seseorang itu bersama orang yang
dicintainya.

املرء مع من أحب
**

1079. Hadis:

: احلديث.1079

ً
« : مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب موَس األشعري
َ
َ
َ
صىل اهلل-  ِقيل لِلنيب: ويف رواية.» الم ْر ُء َم َع َم ْن أ َحب
َ ُّ ُ ُ ُ
َ ْالق ْو َم َولَما يَل
:حق بهم؟ قال
حيب
ِ  الرجل:-عليه وسلم
َ
َ «
-  عن عبد اهلل بن مسعود.»الم ْر ُء َم َع َم ْن أ َحب

Dari Abu Musa al-Asy`ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū', "Seseorang itu bersama orang yang
dicintainya." Dalam riwayat lain disebutkan: "Bahwa
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya,
"Seseorang mencintai suatu kaum, padahal dia belum
pernah bertemu dengan mereka?" Beliau bersabda,
"Seseorang itu bersama orang yang dicintainya." Dari صىل-  جاء رجل إىل رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه
ُ
َ َ
Abdullah bin Mas`ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, يف َت ُقول ِيف
 ك، يا رسول اهلل: فقال-اهلل عليه وسلم
"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu
ً َأحب ق
َ َر ُجل
َ َوما ولم ي
اهلل
رسول
فقال
هم؟
ب
ق
لح
ِ
ٍ
'alaihi wa sallam- lalu bertanya, "Wahai Rasulullah,
ََ ْ َ َ َ ْ َ
ُ
bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang
.» «المرء مع من أحب:-صىل اهلل عليه وسلم
mencintai suatu kaum, padahal dia belum pernah
bertemu dengan mereka?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- menjawab, "Seseorang itu bersama orang
yang dicintainya".
**

Derajat hadis: Sahih dengan dua riwayatnya

 صحيح بروايتيه:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Di akhirat, manusia akan bersama orang-orang yang
mereka cintai di dunia. Hadis ini berisi anjuran untuk
kuat dalam mencintai para rasul dan orang-orang
saleh, mengikuti mereka sesuai dengan tingkatantingkatannya, dan peringatan untuk tidak mencintai
lawan mereka. Sebab, kecintaan merupakan bukti
kekuatan hubungan orang yang mencintai dengan
orang yang dicintainya, dan kesesuaian dengan
akhlaknya, serta tindakan meneladaninya. Maka
kecintaan merupakan bukti adanya hal-hal tersebut,
juga merupakan motivasi untuk mewujudkan hal-hal
tersebut. Demikian juga orang yang mencintai Allah Ta'ālā-, maka kecintaannya itu merupakan sesuatu
paling besar yang mendekatkannya kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri. Dia memberi
kepada orang yang mendekatkan diri kepada-Nya
dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang
dikorbankannya beberapa kali lipat. Keberadaan orang
yang mencintai dengan orang yang dicintai tidak
menjadi keharusan adanya kesamaan dengan orang
yang dicintainya dalam kedudukan dan keluhuran
derajatnya. Sebab, hal itu berbeda-beda sesuai
dengan perbedaan amal saleh dan perniagaan yang
menguntungkan. Ini (menunjukkan) bahwa ma'iyyah
(kebersamaan) dapat dicapai hanya dengan
berkumpulnya dalam satu hal dan tidak harus dalam
segala hal. Jika disepakati bahwa semua masuk surga
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 احلديث.اإلنسان يف اآلخرة مع من أحبهم يف ادلنيا

 واتباعهم،فيه احلث ىلع قوة حمبة الرسل والصاحلني
ِّ
 فإن، واتلحذير من حمبة ِضدهم،حبسب مراتبهم
ُ
،املحبة ديلل ىلع قوة اتصال املحب بمن حيبه

 فيه ديلل ىلع وجود، واقتدائه به،ومناسبته ألخالقه

 وأيضا من أحب اهلل، ويه أيضا باعثة ىلع ذلك،ذلك
ِّ ُ فإن نفس حمبته من أعظم ما ي،تعاىل
،قربه إىل اهلل

 يعطي املتقرب أعظم من ما، شكور-تعاىل- فإن اهلل
ِّ  وكون.بذل بأضعاف مضاعفة
املحب مع من أحب

ِّ
وعلو مرتبته؛ ألن
ال يستلزم مساواته هل يف مزنتله
َ
اجر
ِ ذلك متفاوت بتفاوت األعمال الصاحلة واملت
 ذلك أن املعية حتصل بمجرد االجتماع يف،الراحبة
 فإذا اتفق أن، وال تلزم يف مجيع األشياء،يشء ما

اجلميع دخلوا اجلنة صدقت املعية وإن تفاوتت

صىل اهلل عليه-  فمن أحب رسول اهلل،ادلرجات
ً
 أو أحدا من املؤمنني اكن معه يف اجلنة حبسن-وسلم
 والعمل تابع هلا وال يلزم من كونه،انلية ألنها األصل
ُ
 وال أن جي َزى مثل جزائهم من،معهم كونه يف مزنتلهم

.لك وجه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
maka kebersamaan itu pun benar meskipun derajatnya
 berbeda-beda. Siapa saja yang mencintai Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam- atau mencintai salah
seorang mukmin, maka ia akan bersama dengannya di
surga karena niat baiknya, sebab itu adalah pokoknya,
sedangkan amal merupakan pengikut niat. Dan
keadaannya bersama mereka tidak menjadi satu
keharusan bahwa dia berada dalam kedudukan
mereka, dan tidak juga dibalas seperti balasan mereka
dari segala segi.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :احلديث األول :متفق عليه .احلديث اثلاين :متفق عليه.
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• مع َم ْن أ َحب  :أي جيتمع املرء مع من أحب.
• ولم يَ َ
لحق بِهم  :ال يستطيع أن يعمل بعملهم ،أو ليس يف مزنتلهم ،أو لم جيتمع معهم يف ادلنيا.

فوائد احلديث:

 .1من َج ِهل شيئًا من العلم سأل عنه ،وتوجه إىل أهله ومحلته.
 .2ينبيغ ىلع املسلم أن َيتار أصدقاءه وأويلاءه من الصاحلني املتقني يلكون معهم؛ ألن املرء حيرش مع أحبائه.
 .3األخالء أعداء يوم القيامة إال األتقياء.

 .4احلب يف اهلل طاعة يدرك بها املرء ما فاته أو قرص عنه من نوافل الطااعت.

 .5املؤمنون درجات يف العمل والطاعة؛ فمنهم املقتصد ،ومنهم السابق باخلريات.
َ
 .6ىلع املسلم الف ِطن أن يتجنب ُصحبة األرشار والفساق يك ال حيرش معهم ،فإن الصاحب ساحب.
 .7يستلزم هذا احلديث :احلث ىلع حمبة الصاحلني؛ ألن من أحبهم دخل معهم اجلنة ،واملعية حتصل بمجرد االجتماع وإن تفاوتت ادلرجات،
واتلحذير من حمبة املرشكني.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،
ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص
العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3074( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Pandanglah orang yang berada di bawah
kalian (dalam urusan dunia), dan
janganlah kalian memandang orang yang
ada di atas kalian. Itu lebih layak membuat
kalian tidak meremehkan nikmat Allah
yang dianugerahkan kepada kalian

 وال تنظروا إىل,انظروا إىل من هو أسفل منكم
 فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة,من هو فوقكم
اهلل عليكم

**

1080. Hadis:

: احلديث.1080

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi - صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda,
، «انظروا إىل من هو أسفل منكم: قال-عليه وسلم
"Pandanglah orang yang berada di bawah kalian
(dalam urusan dunia), dan janganlah kalian  فهو أجدر أن ال،وال تنظروا إىل من هو فوقكم
َ َ
memandang orang yang ada di atas kalian. Itu lebih
».ت ْزد ُروا نعمة اهلل عليكم
layak membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah
yang dianugerahkan kepada kalian."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini mencakup wasiat bermanfaat dan kalimat  وَّكمة جامعة،اشتمل هذا احلديث ىلع وصية نافعة
yang meliputi berbagai macam kebaikan, dan
penjelasan manhaj yang baik, yang seharusnya  وبيان املنهج السليم اذلي يسري عليه،ألنواع اخلري
ditempuh oleh seorang muslim dalam kehidupan ini.  ولو أن انلاس أخذوا بهذه،املسلم يف هذه احلياة
Seandainya manusia mengamalkan wasiat tersebut,
 ويف،الوصية لعاشوا صابرين شاكرين راضني
niscaya mereka hidup dengan sabar, bersyukur, dan
rida. Hadis ini mengandung dua wasiat: Pertama:  أن ينظر اإلنسان إىل من هو: األوىل:احلديث وصيتان
hendaknya manusia memandang kepada orang yang  أال ينظر إىل من: اثلانية.دونه وأقل منه يف أمور ادلنيا
berada di bawah dan lebih sedikit darinya dalam
urusan dunia. Kedua: hendaklah dia tidak memandang  فمن فعل ذلك حصلت هل.هو فوقه يف أمور ادلنيا
kepada orang yang di atas dia dalam urusan dunia.  وظهر، وهناءة العيش، وطيب انلفس،راحة القلب
Orang yang mempraktekan wasiat tersebut niscaya
 وهذا احلديث،هل نعمة اهلل عليه فشكرها وتواضع
akan memperoleh ketenangan hati, ketenteraman jiwa,
kesenangan hidup, serta tampak nikmat Allah  أما أمور اآلخرة فاذلي ينبيغ هو،خاص يف أمور ادلنيا
kepadanya hingga dia pun mensyukurinya, dan rendah  وسيظهر هل تقصريه،انلظر إىل من هو فوقه يلقتدي به
hati. Hadis ini khusus berkenaan dengan urusan dunia.
Adapun dalam urusan akhirat, hendaknya dia .فيما أىت به فيحمله ذلك ىلع االزدياد من الطااعت
memandang kepada orang yang di atasnya agar bisa
meneladaninya, dan akan tampak kekurangan apa
yang
telah dilakukannya
sehingga
hal itu
mendorongnya untuk menambah ketaatan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس:اتلصنيف
. وهذا لفظ مسلم، متفق عليه:راوي احلديث
**

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

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أحق: • أجدر

. حتتقروا: • تزدروا
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فوائد احلديث:
 .1الطمأنينة القلبية ال حتصل إال بالقناعة بما قسم اهلل للعبد.
 .2طريق هذه القناعة أن ينظر اإلنسان يف أمر دنيا إىل من هو دونه ،وال ينظر إىل من هو فوقه وأما يف أمور اآلخر فإن انلظر يكون إىل من هو
فوقه.

 .3فضل الزهد يف ادلنيا.

 .4يف احلديث بيان كيفية معاجلة داء احلسد واتلطلع إىل ما يف أيدي انلاس.

 .5من واجبات ادلاعية إىل اهلل إرشاد املدعوين إىل ما حيقق هلم الطمأنينة والسكينة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،رئيس الفريق العليم محد العمار -نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة:
األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني
للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي،الطبعة
األوىل ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام  ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة،
الطبعة اخلامسة .1423 ،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،

الرقم املوحد)5341( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sarung/celana lelaki muslim hingga
setengah betis, tidaklah masalah -tak
berdosa- bila memanjangkannya antara
setengah betis hingga di atas kedua mata
kaki. Dan pakaian yang turun di bawah
mata kaki, maka tempatnya di neraka.
Barangsiapa menjulurkan pakaiannya
karena sombong, maka Allah tidak akan
melihatnya

َُ ْ
َّ
ْ
َ َ
أو ال-  وال ح َرج،اق
املسلم إىل ن ِص ِف الس
إِزرة
ِ
ِ
َ
ََ ْ َ
ْ
َْ
َ َُ
 فما َكن أسفل،ني
ِ  فيما بينه وبني الكعب-جناح
َ َ
َ َ َ َ َّ َ ْ َ
َّالك ْع َب ْني فهو يف انل
ارهُ بط ًرا لم
 ومن جر إِز،ار
مِن
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ُ ي ن ظر
اهلل إيل ِه
ِ
**

1081. Hadis:

: احلديث.1081

صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, “Pakaian yang
berada di bawah kedua mata kaki tempatnya di
neraka.” Dari Abu Sa'id al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-,
dia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda: “Sarung/celana lelaki muslim hingga
setengah betis, tidaklah masalah -tak berdosa- bila
memanjangkannya antara setengah betis hingga di
atas kedua mata kaki. Dan pakaian yang turun di
bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka.
Barangsiapa
menjulurkan
pakaiannya
karena
sombong, maka Allah tidak akan melihatnya.”

 «ما أسفل من الكعبني من اإلزار: قال-عليه وسلم

-ريض اهلل عنه-  وعن أيب سعيد اخلدري.»فيف انلار
 « ِإ ْز َرة:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل:قال
-أو ال ُجناح-  وال حرج،املسلم إىل نصف الساق

 فما اكن أسفل من الكعبني،فيما بينه وبني الكعبني
َ  ومن جر إزاره،فهو يف انلار
».بطرا لم ينظر اهلل إيله
**

Derajat hadis: Sahih dengan dua riwayatnya

 صحيح بروايتيه:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Batas yang dianjurkan untuk pakaian mukmin adalah اهليئة املستحبة يف اتزار املؤمن أن يكون اثلوب إىل
sampai pertengahan betis. Tidak masalah jika
dijulurkan lagi antara pertengahan betis dan kedua  وال حرج ىلع املؤمن إذا أرىخ ثوبه،نصف الساق
mata kaki. Adapun pakaian yang melampaui kedua  وما اكن أسفل،فيما بني نصف الساق والكعبني
mata kaki dan menutupinya maka akan di azab sebagai
الكعبني من القدم ويعلوه اإلزار فإنه يعذب عقوبة
hukuman melakukan isbal. Siapa yang menjulurkan
pakaiannya karena sombong dan bermegah-megahan  ومن جر ثوبه تكربا وطغيانا عند تتابع،إلسباهل ثوبه
saat mendapat limpahan nikmat Allah -'Azza wa Jalla-, .نِعم اهلل عز وجل عليه لم ينظر اهلل هل يوم القيامة
maka ia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس:اتلصنيف
. رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد:-ريض اهلل عنه-  حديث أيب سعيد. رواه ابلخاري:-ريض اهلل عنه-  حديث أيب هريرة:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
ْ ْ
- ريض اهلل عنه- أبو سعيد اخلُد ِري
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. العظم انلاتئ عند ملتىق الساق والقدم: الكعب: • الكعبني
. ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن: • اإلزار
. اهليئة يف االتزار: • إزرة املسلم
. ال جناح: • ال حرج
. ال إثم: • ال ُجناح
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• بطرا  :تكربا وطغيانا عند انلعمة وطول الغىن.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن إسبال اإلزار عند عدم العذر.
ً
 .2ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة إلسبال صاحبه ثوبه ،وال يستخف أحد بذلك فأهون أهل انلار عذابا رجل توضع مجرة يف أسفل قدمه
تغيل منها دماغه.

 .3الرتهيب من الكرب ُ
والعجب.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا،
الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد
احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مشاكة
املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)4964( :

93

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ُ َ ُ َّ
ُ ْ ََ ْ ُ َ ْ
 فأصلِحوا،إِنك ْم قادِمون ىلع إِخوان ِكم
ُ ُ َ
ُ َ
ُ ْ َ ُ َ َ
 وأصلِحوا ِبلَاسك ْم حىت تكونوا،ِرحالك ْم
ٌ َ َ ُ َّ َ َ
َ َّ َ
ُ اهلل ال
حيب
انلاس؛ فإِن
كأنكم شامة يف
ِ
َ ُّ َ
َ ْ ُ
الفحش وال اتلَّفحش

Sesungguhnya kalian datang kepada
saudara kalian, maka perbaikilah
tunggangan kalian, dan perbagus pakaian
kalian hingga kalian laksana tanda (tahi
lalat) di tengah-tengah manusia.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai
perkara yang jorok maupun tindakan yang
jorok.
**

1082. Hadis:

Dari Qais bin Bisyr at-Taglibi, ia berkata: "Ayahku telah
mengabarkan kepadaku -beliau adalah teman Abu adDardā` -, ia berkata: "Di Damaskus ada salah seorang
sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang
bernama Sahl bin al-Hanẓaliyyah. Ia adalah seorang
yang suka menyendiri dan jarang duduk-duduk
bersama orang lain. Ia hanya melaksanakan salat.
Selesai salat ia pasti bertasbih dan bertakbir sampai ia
kembali kepada keluarganya. Ketika ia melewati kami
yang sedang bersama Abu Dardā`, Abu Dardā` berkata
kepadanya, "Sampaikanlah satu kalimat yang
bermanfaat untuk kami dan tidak memberatkanmu." Ia
pun berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallampernah mengutus satu pasukan, kemudian pasukan itu
kembali. Lalu datanglah salah seorang dari mereka,
kemudian duduk di majelis yang di dalamnya ada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas orang
itu berkata kepada orang yang ada di sampingnya,
"Seandainya engkau melihat kami ketika kami bertemu
dengan musuh, lalu seseorang menyerang musuh dan
menusukkan (tombaknya), kemudian orang itu berkata,
"Terimalah anak panah ini dariku, akulah pemuda dari
suku al-Gifāri. Bagaimanakah menurutmu tentang
perkataannya itu?" Orang yang ditanya itu menjawab:
"Aku menganggap bahwa pahala orang itu telah batal."
Hal itu terdengar oleh orang lain lalu berkata: "Aku
menganggap hal itu tidak apa-apa." Lantas keduanya
pun saling berdebat hingga terdengar oleh Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda, "Maha
Suci Allah, tidak apa-apa bagi seseorang diberi pahala
dan dipuji." Kemudian aku melihat Abu Dardā` gembira
dengan hal itu, dan mulailah ia mengangkat kepalanya
kepada orang tersebut dan berkata: "Apakah engkau
mendengar itu dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-?" Dia (Sahl bin Al-Hanẓaliyyah) menjawab:
"Ya." Abu Dardā` terus mengulangi perkataannya
kepadanya (Sahl bin al-Hanẓaliyyah) sampai aku
benar-benar ingin berkata bahwa ia akan berlutut di
atas kedua lututnya. Ia berkata: "Dia (Sahl) melewati
kami di hari yang lain, lantas Abu Dardā` berkata
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 وَكن-  أخربين أيب: قال،عن قيس بن برش اتلغليب
ٌ
ً
 اكن بدمشق رجل من: قال- جليسا أليب ادلرداء

ِّ
 يقال هل سهل-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
أصحاب
ِ
ُ َ َ ً ِّ َ َ ُ
ََْ
َ
، وَكن رجال متوحدا قلما جيالس انلاس،بن احلنظ ِلي ِة
َ َ
ٌ
ٌ
ٌ
وتكبري
تسبيح
 فإذا ف َرغ فإنما هو،إنما هو صالة
َ ،يأيت أهله
َ حىت
 فقال،ِفمر بنا وحنن عند أيب ادلرداء
ً
َ
ُّ ُ َكمة َتنْ َف ُع َنا وال ت
 َب َعث: قال.رض َك
:هل أبو ادلرداء
ُ
ْ، َرسي ًة َف َقد َمت-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ِ
ِ
ِ
ٌ
َ
ُ
املجلس اذلي جيلس فيه
فجلس يف
فجاء رجل منهم
ِ
ُ
لرجل إىل
فقال
وسلم
عليه
اهلل
صىل
هلل
ا
رسول
ِ
ٍ
ٌ
َ اتل َقيْنَا َحنْ ُن
َ ْ  لو رأَيْتَنَا حني:َجنْب ِه
 فحمل فالن،والع ُد ُّو
ِ
َ ُ ُ
َ ْ ُ
ِّ
َ
ُّ
َ
َ
 كيف،اري
 خذها ِم: فقال،وطعن
ِ  وأنا الغالم ال ِغ َف،ين
ُ
ْ َ َْ
َ
 فسمع. ما أ َر ُاه إال قد َب َطل أج ُر ُه:ت َرى يف قوهل؟ قال
ْ
َ
َ َ َفتَن، ما أ َرى بذلك بَأ ًسا: فقال،بذلك آخر
از َاع حىت
ُ
: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
َس ِم َع رسول ا
ِ
ْ َْ ْ
ُْ
َ
ُ
فرأيت أبا
»هلل؟ ال بَأ َس أن يُؤ َج َر وحي َم َد
«سبحان ا
ِ
ْ َ
َ َ
: ويقول،وج َعل يَ ْرف ُع َرأ َس ُه إيل ِه
،ادلرداء ُرس بذلك
َ ت سمع
َ ْأَأَن
صىل اهلل عليه- هلل
ن
م
ذلك
ت
ِ
ِ رسول ا
ِ
َ َ
ُ
ُ
 فما زال ي ِعيد عليه حىت إين، نعم:؟ فيقول-وسلم
َ
َ ً
َ ْ
َ ََُْ ُ
،يوما آخ َر
 ف َمر بنا: قال،ربكن ىلع ُركبَتيْ ِه
ألقول يل
ََْ ً
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُّ
 قال: قال، كمة تنفعنا وال ترضك:فقال هل أبو ادلرداء
ُ
ُْ
المن ِف ُق ىلع
« :-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ نلا رسول ا
َْ
َ ،اخلَيْل
 ثم َمر بنا،»اس ِط يَ َد ُه بالصدق ِة ال يق ِب ُض َها
ِ اكبل
ِ
ً
ً
ُّ ُ َكمة َتنْ َف ُعنَا وال ت
،رض َك
: فقال هل أبو ادلرداء،يوما آخر
ُ
ْ
 «نِع َم:-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ  قال رسول ا:قال
َ ٌَُْ ُُ
ُ ُ
َ ول ُمجته وإ ْسبَ ُال إ
ُّ األ َسد
»!ار ِه
ز
ط
لوال
!
ي
الرجل خريم
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ََ َ
ُ
ً
 فأخذ شف َرة فقطع بها مجتَ ُه،فبَلغ ذلك خ َريْ ًما ف َع ِجل
َ
َُُْ
َ َْ
َ َ َََ
 ثم َمر بنا.اف َساقيْ ِه
ِ  ورفع ِإزار ُه إىل أنص،إىل أذني ِه
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ً
ً
ُّ ُ َكمة َتنْ َف ُع َنا وال ت
َ يوما
،رض َك
:آخر فقال هل أبو ادلرداء
َ
ُ
: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ  سمعت رسول ا:قال
َ
َ ُ َ ْ ُ َِّ
ُ َ
ُ َْ
ُ  فَأ ْصل،ك ْم
،حوا ِر َحالك ْم
ِ« ِإنكم قا ِدمون ىلع ِإخوان
ِ
ٌَ َ ُ ََ ُ ُ َ
ُ َ َ ُ ْ َ
امة يف
اسك ْم حىت تكونوا كأنكم ش
وأص ِلحوا ِبل
َ
َ ُّ َ
َ ْ ُ ُ
َ
.»انلاس؛ ف ِإن اهلل ال حيب الفحش وال اتلفحش
ِ

kepadanya: "Sampaikanlah satu kalimat yang
bermanfaat untuk kami dan tidak memberatkanmu."
Dia (Sahl) berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda kepada kami: "Orang yang
menginfakkan (hartanya untuk) kuda (di jalan Allah)
seperti orang yang membentangkan lengannya
memberikan sedekah dan dia tidak pernah
mengepalkannya (menahannya)." Di hari yang lain, dia
(Sahl) melewati kami lagi. Lantas Abu Dardā` berkata
kepadanya, "Sampaikanlah satu kalimat yang
bermanfaat untuk kami dan tidak memberatkanmu."
Dia (Sahl) berkata, "Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa
sallam bersabda, "Sebaik-baik seorang laki-laki adalah
Khuraim al-Asadi, seandainya rambutnya tidak panjang
dan tidak memanjangkan kain sarungnya." Sabda Nabi
tersebut sampai kepada Khuraim, lantas ia pun segera
mengambil pisau lalu memotong rambutnya sampai
kedua telinganya dan mengangkat kain sarungnya
sampai ke pertengahan kedua betisnya." Di hari yang
lain ia melewati kami lagi. Lantas Abu Dardā` berkata
kepadanya, "Sampaikanlah satu kalimat yang
bermanfaat untuk kami dan tidak memberatkanmu." Ia
berkata, "Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- bersabda: "Sesungguhnya kalian akan
datang kepada saudara kalian, maka perbaikilah
tunggangan kalian dan perbagus pakaian kalian,
hingga keadaan kalian seperti tanda (tahi lalat) di
tengah-tengah manusia. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai perkara yang jorok maupun tindakan yang
jorok".
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ً
Di Damaskus ada seorang lelaki bernama Ibnu al-  وَكن رجال،اكن بدمشق رجل يقال هل ابن احلنظلية
**

Hanẓaliyyah. Ia lelaki yang suka menyendiri dari
manusia. Tidak ada kesibukannya selain salat dan
tasbih kemudian urusan keluarganya. Suatu hari ia
melewati Abu Dardā` -raḍiyallāhu 'anhu- yang sedang
duduk-duduk bersama para sahabatnya. Lantas Abu
Dardā` -raḍiyallāhu 'anhu- berkata kepadanya,
"Sampaikanlah kepada kami kata-kata yang
bermanfaat bagi kami dan tidak memberatkanmu."
Selanjutnya Ibnu al-Hanẓaliyyah menuturkan bahwa
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengirimkan satu
pasukan ekspedisi -yaitu pasukan kecil yang kurang
dari empat ratus orang. Mereka pergi untuk memerangi
orang-orang kafir jika mereka tidak masuk Islam- lalu
mereka kembali kepada Nabi -'alaihiṣ ṣalātu was
salāmu-, kemudian salah seorang dari mereka duduk
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 ال ينشغل بغري الصالة،حيب االنفراد عن انلاس
َ ،والتسبيح ثم يف شأن أهله
فمر ذات يوم بأيب ادلرداء
 فقال هل أبو،ريض اهلل عنه وهو جالس مع أصحابه

، قل نلا كمة تنفعنا وال ترضك:ادلرداء ريض اهلل عنه
فذكر ابن احلنظلية أن انليب صىل اهلل عليه وسلم

بعث رسية –ويه اجليش القليل أقل من أربعمائة
 فقدموا- يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم يسلموا،نفر

إىل انليب عليه الصالة والسالم فجلس أحدهم يف
املاكن اذلي جيلس فيه الرسول عليه الصالة

، وجعل يتحدث عن الرسية وما صنعته،والسالم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
di tempat yang biasa diduduki oleh Rasulullah -'alaihiṣ
ṣalātu was salāmu- dan membicarakan pasukan
ekspedisi dan apa yang dilakukannya. Ia menyebutkan
bahwa seorang lelaki pemanah melepaskan anak
panah dan berkata, "Terimalah panah ini. Akulah
pemuda Al-Gifāri," dengan bangga -dalam perang itu
tidak ada dosa jika manusia membanggakan diri di
hadapan musuh-. Lantas salah seorang hadirin
berkata, "Pahalanya batal karena dia membanggakan
diri." Yang lain berkata, "Itu tidak apa-apa." Akhirnya,
terjadilah perdebatan antara mereka. Tiba-tiba Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar saat mereka
berselisih. Lantas beliau bersabda, "Maha Suci Allah!"
yakni, kenapa kalian berselisih dalam masalah ini?
Tidak apa-apa seseorang dipuji dan diberi pahala.
Dengan demikian Allah menghimpun untuknya antara
dua kebaikan; agama dan dunia. Dia dipuji karena dia
seorang lelaki pemberani dan pemanah, dan diberi
pahala di sisi Allah -'Azza wa Jalla-. Dengan demikian,
hal ini tidak apa-apa. Bisyr at-Taglabi berkata, "Aku
lihat Abu Dardā` senang dengan itu karena di
dalamnya mengandung (penjelasan) bahwa manfaat
duniawi tidak menafikan pahala ukhrawi. Selanjutnya
dia mengangkat kepalanya setelah sebelumnya
menunduk. Ia berkata, "Apakah engkau mendengar ini
dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" Ia
menjawab, "Ya." Abu Dardā` terus mengulangi
perkataan itu hingga aku (ingin) mengatakan, "Niscaya
mereka berlutut, yakni mereka pasti akan berlutut di
atas kedua lututnya, sebagai bentuk berlebihan dalam
tawaduk sebagaimana keadaan pelajar di hadapan
guru." Di hari lainnya Ibnu al-Hanẓaliyyah melewati Abu
Dardā`. Lantas Abu Dardā` berkata kepadanya,
"Sampaikanlah kepada kami kata-kata yang berguna
bagi kami dan tidak memberatkanmu." Selanjutnya dia
(Ibnu al-Hanẓaliyyah) mengabarkan kepadanya bahwa
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Orang
yang berinfak untuk kuda dengan gembalaannya,
airnya dan pakannya, serta lain-lainnya laksana orang
yang membuka tangannya dengan sedekah selamalamanya tanpa mengepalkannya." Yang dimaksud
kuda di sini adalah kuda-kuda yang disiapkan untuk
berjihad di jalan Allah. Selanjutnya ia melewati Abu
Dardā` lagi. Lantas Abu Dardā` berkata kepadanya,
"Sampaikanlah kepada kami kata-kata yang berguna
bagi kami dan tidak memberatkanmu." Lantas dia
menyampaikan bahwa Nabi -shallallahu 'alaihi wa
sallam memuji Khuriam Al-Asadi, namu beliau
bersabda, seandainya dia tidak memanjangkan
rambutnya -yaitu dia memanjangkannya melebihi
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 خذها وأنا الغالم:وذكر رجال راميا يريم ويقول

واحلرب ال بأس أن اإلنسان يفتخر- الغفاري يفتخر

 بطل أجره: فقال بعض احلارضين-فيها أمام العدو
 فصار بينهم، وقال اآلخر ال بأس يف ذلك،ألنه افتخر
 فخرج انليب صىل اهلل عليه وسلم وهم،الكم

 كيف تتنازعون: سبحان اهلل! يعين:يتنازعون فقال
يف هذا؟ ال بأس أن حيمد ويؤجر؛ فيجمع اهلل هل بني

، ٍ حيمد بأنه رجل شجاع رام،خريي ادلين وادلنيا

 يقول برش،ويؤجر عند اهلل عز وجل فال بأس يف هذا
 فرأيت أبا ادلرداء فرح بذلك؛ ملا فيه من أن:اتلغليب

 وجعل يرفع،انلفع ادلنيوي ال ينايف اثلواب األخروي
َ : ويقول،رأسه بعد أن اكن خافضه
أأنت سمعت هذا
 فما، فيقول نعم،من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
:زال أبو ادلرداء يعيد عليه القول؛ حىت إين ألقول
يلربكن أي يلجثون ىلع ركبتيه؛ مبالغة يف اتلواضع

 ومر ابن،كما هو شأن املتعلم بني يدي املعلم
:احلنظلية بأيب ادلرداء يوما آخر فقال هل أبو ادلرداء

 فأخربه أن انليب صىل،قل نلا كمة تنفعنا وال ترضك
 املنفق ىلع اخليل يف رعيها:اهلل عليه وسلم قال

 اكذلي يفتح يده بالصدقة،وسقيها وعلفها وحنو ذلك

 املعدة للجهاد: واملراد باخليل؛ أي،أبدا وال يقبضها
 قل نلا كمة: ثم مر به مرة آخرى فقال،يف سبيل اهلل

 فأخربه أن انليب صىل اهلل عليه،تنفعنا وال ترضك
ُ
:وىلع آهل وسلم أثىن ىلع خريم األسدي؛ إال أنه قال
لوال أنه قد أطال مجته –ويه الشعر إذا طال حىت بلغ

 فسمع الرجل، وأطال ثوبه-املنكبني وسقط عليهما

 ورفع،فسارع إىل سكني فقطع مجته حىت بلغت أذنيه
 فقال أبو، ثم مر يوما آخر،ثوبه إىل أنصاف ساقيه

 فقال سمعت، قل نلا كمة تنفعنا وال ترضك:ادلرداء
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول ملا رجع من

 إنكم يف غد قادمون ىلع إخوانكم من:غزو
 وأصلحوا، فأصلحوا ما أنتم راكبون عليه،املؤمنني

 وكونوا يف أحسن هيئة وزي حىت تظهروا،بلاسكم
 فإن اهلل ال حيب من،للناس ظهور الشامة يف ابلدن

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
تكون هيئته وبلاسه وقوهل قبيحا ،وال حيب من kedua pundaknya, dan tidak memanjangkan kain
sarungnya." Dia (Khuraim) mendengarnya, lantas ia
يتلكف ذلك القبح".
pun segera mengambil pisau lalu memotong
rambutnya sampai kedua telinganya dan mengangkat
kain sarungnya sampai ke pertengahan kedua
betisnya." Pada hari yang lain dia lewat lagi, lantas Abu
Dardā` berkata kepadanya, "Sampaikanlah kepada
kami kata-kata yang berguna bagi kami dan tidak
memberatkanmu." Ia berkata, "Aku pernah mendengar
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda saat
kembali dari perang, "Sesungguhnya besok kalian
akan datang kepada saudara-saudara kalian dari
kalangan orang-orang mukmin. Karena itu, perbaikilah
tunggangan kalian, perbaguslah pakaian kalian, dan
jadikan penampilan kalian paling baik sehingga kalian
kelihatan oleh manusia seperti tampaknya tanda (tahi
lalat) di tubuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang yang penampilan, pakaian dan perkataannya
jelek, dan Dia tidak menyukai orang yang membebani
"diri dengan keburukan itu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.

اتلخريج :سهل بن احلنظلية -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• إنما هو صالة  :أي :إنما هو يف صالة.

• كمة تنفعنا  :أي :قل نلا كمة ،أو تكلم كمة.

• رسية  :قطعة من اجليش يرسلها اإلمام إىل العدو ،أقصاها أربعمائة ،سميت بذلك ألنها تكون رساة اجليش؛ أي :خالصته ،وقيل :ألنها تسري
يلال.
• سبحان اهلل  :يعين :تزنيها هلل عن لك عيب ونقص.

• املنفق ىلع اخليل  :أي :يف رعيها وسقيها وعلفها وحنو ذلك ،واملراد باخليل :املعدة للجهاد يف سبيل اهلل.
• متوحدا : :حيب اتلوحد واالنفراد.

• ما أراه : :ما أظنه.
ُ
• مجتَ ِه : :الشعر إذا طال حىت بلغ املنكبني وسقط عليهما.
• الشفرة : :السكني العريضة.
• الشامة : :تسىم اخلال ويه نقطة سوداء يف اجلدل.

• اتلفحش : :تكلف الالكم الفاحش ،أو اهليئة واللباس الفاحش.

فوائد احلديث:
 .1حرص أيب ادلرداء ىلع االستكثار من العلم ،وتواضعه يف طلبه.
َ ْ
 .2جواز االنعزال عن انلاس بقد ٍر حىت يتفرغ للعبادة واذلكر.
 .3املرء ال يسأل عما ال ينفعه أو يرض غريه ،بل مسألة املسلم من باب انلفع ال غري.
 .4جواز مدح القبيلة وانلفس إذا لم يكن يف ذلك إثم من خميلة وكرب وحنوهما.
 .5جواز تعريف اإلنسان بنفسه يف احلرب إذا اكن معروفا بالشجاعة وقصد بذلك إرهاب الكفار ،ولم يرد الكرب واخليالء.
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 .6أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكنوا َيتلفون يف حياته وأن اخلالف ال بد منه؛ ولكن ال بد من االجتماع واخلضوع للرشع اذلي
يزيل لك خالف.
 .7جواز ذكر أهل الفضل بفضلهم وإنزاهلم منازهلم.
 .8من غلب عليه وصف جاز أن يطلق عليه.

 .9استحباب طلب العلم وانلصيحة ممن يملكها ويعطيها.
 .10عدم منع العلم عن انلاس وبذهل هلم.

 .11أن إطالة اجلمة واإلسبال تنايف الرفعة ادلينية ألن ذلك منيه عنه ىلع سبيل احلرمة تارة ،والكراهة أخرى.

 .12طلب حسن اهليئة ومجال الزي واالحرتاز من ألم املذمة ،وطلب راحة اإلخوان ،واستجالب قلوبهم يلأنس بهم فال يستقذروه وال يستثقلوه.
ُ
َ
األجر.
املدح
 .13األجر واحلمد جيتمعان يف املؤمن وال يُبطل

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .بدون تاريخ نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل  1418تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423 ،ـه2002 -م .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد
احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه1992 /م.

الرقم املوحد)5448( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya siksa ahli neraka yang
paling ringan pada hari kiamat ialah orang
yang di bawah kedua tumitnya diletakkan
dua bara api yang dapat mendidihkan
otaknya. Sedangkan ia beranggapan bahwa
tidak ada seorang pun yang lebih berat
siksaannya daripada dirinya, padahal itu
adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli
neraka.

ٌ ُ َ َ َ َ َ ً َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َّ
ار عذابا ي ْوم ال ِقيام ِة ل َرجل
ِ إِن أهون أ َه ْ ِل انل
ْ
َ
َ
َ ُ
َُْ
َ ْ َ ْ َ َ َ ِ َوض ُع يف أمخ
ان يغ ِيل مِنهما
ي
ِ ص ق َدمي ِه َمجرت
ُ َّ َ ً َ َ ُ ْ َّ َ ً َ َ َ َ َ
َ
 وإنه، ما يرى أن أحدا أشد مِنه عذابا،ِدماغه
ً َ َ ُ ََْ
أله َونهم عذابا
**

1083. Hadis:

: احلديث.1083

 سمعت: قال-ريض اهلل عنهما- عن انلعمان بن بشري
َ َْ
 «إن أه َون: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ َأهل انلار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع يف أ
َخ ِص
قدميه مجرتان يغيل منهما دماغه ما يرى أن أحدا
ُ ََْ
.»أشد منه عذابا وإنه أله َون ُهم عذابا

Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'Anhu secara
marfu', "Sesungguhnya siksa ahli neraka yang paling
ringan pada hari kiamat ialah orang yang di bawah
kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat
mendidihkan otaknya. Sedangkan ia beranggapan
bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat
siksaannya daripada dirinya, padahal itu adalah
siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam  أن أهون أهل انلار-صىل اهلل عليه وسلم- بني انليب
menjelaskan bahwa penghuni neraka yang paling
َ
ً
ringan azabnya pada hari kiamat adalah orang yang di  من يوضع يف قدميه مجرتان من،عذابا يوم القيامة
bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang  وهو يرى أنه أشد انلاس،نار يغيل منهما دماغه
dapat mendidihkan otaknya. Sedangkan ia merasa
 وهو أخفهم؛ ألنه لو رأى غريه؛ هلان عليه،عذابًا
bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat
ً
siksaannya daripada dirinya, padahal itu siksa yang ، ولكنه يرى أنه أشد انلاس عذابا، وتسىل به،األمر
paling ringan. Andai dia melihat siksa orang lain, pasti
.فحينئذ يتضجر ويزداد بالء
hal itu akan ringan baginya dan merasa terhibur. Hanya
saja ia melihat bahwa dialah orang yang paling berat
siksaannya. Saat itulah dia merasa gelisah dan
bertambah musibahnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما- انلعمان بن بشري:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أخف: • أهون

. هو أبو طالب: • رجل

. ما ال يصل إىل األرض من باطن القدم عند امليش: • أَخص قدميه
. القطعة امللتهبة من انلار: اجلمرة: • مجرتان

. وهو شدة اضطراب املاء وحنوه ىلع انلار لشدة إيقادها، من الغليان: • يغيل
. يعتقد: • يرى
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فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الوقوع يف املعايص حىت ال يكون من أهل انلار.
 .2عذاب انلار درَكت.
 .3شدة عذاب اهلل للاكفرين؛ حىت إن املعذب يظن أنه أشد انلاس عذابًا ملا هو فيه من عظم العذاب ،ولكنه أخف أهل انلار عذاباً.
ِ
 .4فيه بيان أللوان العذاب يوم القيامة ،ومن ذلك مجرات توضع يف أَخص القدم.
 .5من مات ىلع الكفر ال ينفعه عمل؛ ألن هذا احلديث ورد يف أيب طالب عم انليب صىل اهلل عليه وسلم اذلي اكن يراعه وينرصه وحيميه؛ لكنه
مات ىلع دين آبائه وأجداده.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ،ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط1422 ،ه .صحيح مسلم ,حتقيق :حممد فؤاد
عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا,
الطبعة األوىل1430 ,ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة1426 ،ه .املعجم
الوسيط ،املؤلف :إبراهيم مصطىف  -أمحد الزيات  -حامد عبد القادر  -حممد انلجار ،دار النرش :دار ادلعوة ،حتقيق :جممع اللغة العربية.

الرقم املوحد)4220( :
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َّ
َ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ
َ ْ ْ
 وإِن ِشئت، فإِن ِشئت أن تأذن َل،إِن هذا تبِعنا
َ َ
َرجع

Orang ini ikut dengan kami, jika engkau
menghendaki, engkau bisa
mengizinkannya (masuk). Jika engkau tak
berkenan, ia bisa kembali pulang.
**

1084. Hadis:

: احلديث.1084

َ
 د َاع: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب مسعود ابلدري
ٌ
ُ َ
 ِل َط َعامٍ َصن َعه هل-صىل اهلل عليه وسلم- َر ُجل انليب
َ ٌ
َ
ََ
َ
َْ
َ
 قال،ابلاب
 فلما بَلغ، فتَ ِب َع ُه ْم رجل،خا ِم َس َخ َس ٍة
ْ َ َ َ
ُِّ
 ف ِإن، « ِإن هذا ت ِب َعنا:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ْ
َ
ُ َ ْ
َ ْ وإ ْن شئ،ت أ ْن تَأ َذ َن هل
َ ْ شئ
 بَل آذن هل يا:ت َر َج َع» قال
ِ ِ
ِ
َ
.هلل
ِ رسول ا

Dari Abu Mas'ud Al-Badri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
berkata, "Ada seorang sahabat mengundang Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- makan yang
dibuatnya untuk beliau yang cukup untuk lima orang.
Lalu ada seseorang yang ikut dengan mereka. Ketika
sampai di pintu, Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "Orang ini ikut dengan kami, jika
engkau menghendaki, engkau bisa mengizinkannya
(masuk bergabung -edit). Jika engkau tak berkenan, ia
bisa kembali pulang." Ia berkata, "Tentu aku
mengizinkannya, wahai Rasulullah".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ٌ
Seseorang mengundang Nabi Muhammad -ṣallallāhu  إىل طعام-صىل اهلل عليه وسلم- رجل انليب
داع
'alaihi wa sallam- untuk makan. Jumlah mereka lima ِّ
ُ
 فتبعهم رجل،فاكنوا َخسة
orang, lalu ada seseorang yang mengikuti mereka  فلما بلغ انليب،فاكنوا ستة
َ
sehingga jumlahnya menjadi enam. Saat Nabi  مزنل ادلايع استأذن للرجل-صىل اهلل عليه وسلمMuhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tiba di rumah
، إن هذا تبعنا:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال،السادس
orang yang mengundang, beliau meminta izin untuk
orang keenam. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa  فأذن صاحب، وإن شئت رجع،فإن شئت أن تأذن هل
ً
sallam- bersabda, "Orang ini ikut dengan kami, jika صىل اهلل عليه- إكراما لرسول اهلل
ادلعوة للرجل
engkau menghendaki, engkau bisa mengizinkannya
. ومن معه-وسلم
(masuk bergabung -edit). Jika engkau tak berkenan, ia
bisa kembali pulang." Orang yang mengundang itu
mengizinkan lelaki tersebut bergabung sebagai
penghormatan kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dan orang-orang yang bersamanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > ويلمة العرس
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. كما جاء به مرصحا يف رواية ثانية، أمر غالمه بصنعه: أي: • صنعه
. شخص يصري العدد به َخسة: • خامس َخسة

:فوائد احلديث
. وال حرج يف ذلك، جيوز لإلنسان إذا داع قوما أن حيدد العدد.1
. عدم جواز احلضور إىل بيت الويلمة من غري دعوة إال إذا سمح هل.2
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 .3من داع أحدا استُحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل جمالسته.

 .4استحباب إجابة اإلمام والرشيف والكبري دعوة من دونهم ،وأكلهم طعامهم.

 .5من صنع طعاما جلماعة فليكن ىلع قدرهم إن لم يقدر ىلع أكرث ،وال ينقص من قدرهم مستندا إىل أن طعام الواحد يكيف االثنني.

 .6ينبيغ ىلع املدعو أن ال يمتنع من اإلجابة إذا امتنع ادلايع من اإلذن بلعض صحبه.
ُ
 .7ينبيغ ملن استئذن يف ذلك أن يأذن ،وذلك من ماكرم األخالق.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4294( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Sulaimān bin Ṣurad -raḍiyallāhu
'anhu-, ia berkata, “Aku pernah duduk
bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsedangkan dua orang laki-laki sedang
saling mencaci, wajah salah seorang dari
keduanya memerah dan urat-urat lehernya
menegang, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, “Sesungguhnya aku tahu
satu kalimat yang kalau diucapkan niscaya
kemarahan yang dialaminya akan hilang,
yaitu kalau dia mengucapkan, "A'ūżu
billāhi min asy-syaiṭānir-rajīm," (Saya
berlindung kepada Allah dari godaan setan
yang terkutuk) niscaya kemarahan yang
dirasakannya akan hilang.” Lalu para
sahabat berkata kepada orang yang marah
tersebut, "Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda,
“Berlindunglah kepada Allah dari godaan
setan yang terkutuk".

ر
َ
 لو،ذلهب عنه ما جيد
إِين ألعلم لكمة لو قاهلا
َ
ذهب منه
، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:قال
َ
ما جيد

**

1085. Hadis:

: احلديث.1085

َ ُ عن سليمان بن
 كنت: قال-ريض اهلل عنه- رص ٍد
ً
 ورجالن-صىل اهلل عليه وسلم- جالسا مع انليب
َ ََْ
ْ َْ
َ َْ
ْ خ
ُ ت أَ ْو َد
،اج ُه
 وانتف،امحر وج ُهه
 وأحدهما قد،ان
ِ يستب
ِّ
 « ِإين ألعلم:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل
ُ : لو قال،ذلهب عنه ما جيد
َ
أعوذ باهلل
كمة لو قاهلا
َ
َ
: فقالوا هل.»ذهب منه ما جيد
،من الشيطان الرجيم
ْ ََ
 «تعوذ باهلل من: قال-  صىل اهلل عليه وسلم- إن انليب

Dari Sulaimān bin Ṣurad -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
“Aku pernah duduk bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- sedangkan dua orang laki-laki sedang saling
mencaci, wajah salah seorang dari keduanya memerah
dan urat-urat lehernya menegang, maka Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya
aku tahu satu kalimat yang kalau diucapkan niscaya
kemarahan yang dialaminya akan hilang, yaitu kalau
dia mengucapkan, "A'ūżu billāhi min asy-syaiṭānirrajīm," (Saya berlindung kepada Allah dari godaan
setan yang terkutuk) niscaya kemarahan yang
dirasakannya akan hilang.” Lalu para sahabat berkata
kepada orang yang marah tersebut, "Sesungguhnya
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
“Berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang
terkutuk".

.»الشيطان الرجيم

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Sulaimān bin Ṣurad -raḍiyallāhu 'anhu- menyebutkan
bahwa ada dua orang laki-laki yang saling mencaci di
hadapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu salah
seorang dari keduanya sangat marah hingga
menegang wajahnya dan berubah rautnya. Kemudian
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
“Sesungguhnya aku tahu satu kalimat yang kalau
diucapkan niscaya kemarahan yang dirasakannya
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**

 أن رجالن-ريض اهلل عنه- يذكر سليمان بن رصد
 فغضب،-صىل اهلل عليه وسلم- تشاتما عند انليب
 فقال،أحدهما فاشتد غضبه حىت انتفخ وجهه وتغري

 إين ألعلم كمة لو قاهلا:-انليب ـصىل اهلل عليه وسلم
 أعوذ باهلل من: لو قال،لزال عنه ما جيده من الغضب

 فإذا جلأ،الشيطان الرجيم؛ ألن ما أصابه من الشيطان

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اإلنسان إىل اهلل تعاىل واعتصم به من رش الشيطانakan hilang, yaitu kalau dia mengucapkan, "A'ūżu ،
billāhi min asy-syaiṭānir-rajīm," (Saya berlindung
أذهب اهلل تعاىل عنه ما جيده من الغضب ،بربكة هذه kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk). Karena
اللكمة ،فقالوا للرجل :إن انليب -صىل اهلل عليه kemarahannya tersebut berasal dari setan, sehingga
jika seseorang kembali kepada Allah dan berlindung
وسلم -قال :قل :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .فيف
kepada-Nya dari keburukan setan, maka Allah -Ta'ālāبعض الروايات أنه من شدة الغضب لم يقلها بل قالakan menghilangkan kemarahan yang dirasakannya :
dengan keberkahan kalimat tersebut. Kemudian para
وهل يب جنون؟
sahabat berkata kepada lelaki yang marah,
Sesungghnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, “Katakanlah: A'ūżu billāhi min asy-syaiṭānirrajīm (Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan
yang terkutuk).” Dalam beberapa riwayat lain
disebutkan bahwa karena kemarahannya yang telah
memuncak, ia tidak mengucapkan kalimat tersebut,
?"namun dia hanya berkata, "Apakah aku sudah gila
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سليمان بن ُ َ
رص ٍد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يستبان  :يسب لك منهما اآلخر ،والسب :الشتم.
• األوداج  :ما أحاط بالعنق من العروق اليت يقطعها اذلابح.
• كمة  :املراد بها :اجلملة املفيدة.
• أعوذ  :أجلأ واعتصم.

• الشيطان  :العايت املتمرد.

• الرجيم  :املطرود من رمحة اهلل -عز وجل-.

فوائد احلديث:
 .1الغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم إليقاع الرضر به يف ادلنيا واآلخرة.
 .2حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلرشاد واتلوجيه ،عند وجود سببه.
 .3الصحابة ب َ َ ٌ
رش يعرض هلم ما يعرض لعامة اخللق من الغضب.
 .4االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم عند الغضب.
ْ
 .5اختيار األسلوب األن َسب عند توجيه انلصيحة.
 .6جمالسة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7حلمه ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ىلع ما يصدر من بعض أصحابه.
 .8نقل انلصيحة ملن لم يسمعها يلنتفع بما فيها.
 .9أن الشيطان عدو ابن آدم.
َ
 .10احلديث مطابق قوهل تعاىل( :وإما يزنغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل )..اآلية
 .11حكمة الرسول -عليه الصالة والسالم -يف ادلعوة إىل اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها:
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3578( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
إذا أكل أحدك ْم طعاما فال يمسح يدهُ حىت
َََْ َ َ ُْ َ َ
يلعقها أ ْو يل ِعقها

 .1086احلديث:

Apabila salah seorang di antara kalian
selesai makan, maka janganlah ia
mengusap (membersihkan) jari-jarinya
hingga ia menjilatinya atau menjilatkannya
(ke orang lain).
**

1086. Hadis:

َ
َ ْ ْ َ
اس -ريض اهلل عنهما -أن انل ِيب -صىل
عن اب ِن عب ٍ
َ َ
َ َ ََ َ َ ُ ُ ْ َ َ ً َ
اما فال
اهلل عليه وسلم -قال«« :إذا أكل أحدكم طع
ْ َ َ ْ َ
َ
َْ
يم َس ْح يَد ُه َحىت يَل َعق َها ،أ ْو يُل ِعق َها».
درجة احلديث :صحيح

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- bahwa Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai
)makan, maka janganlah ia mengusap (membersihkan
jari-jarinya hingga ia menjilatinya atau menjilatkannya
(ke orang lain)".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

ً
أمر انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلمَ -م ْن أكل َط َعاما أال
َ
َ
ْ َ َ ْ َ
ي ْم َس َح يده أو يغسلها حىت يَل َعقها أو يُل ِعقها ،وقد
َ
ْ
جاءت علة هذا يف بعض الروايات أن ُه ال يَد ِري يف
َ ْ َ َ
َْ َ َ
ِّ
ربكة ،و ِم ْن أج ِل ذلِك أ َم َر انليب -صىل اهلل
أي َطعا ِمه ال
َ
َْ
رب َكة ف َ
َ َ َ َْ
َ
يما َع ِل َق بِها
عليه وسلم -بِلع ِق األصابِ ِع فلعل ال َ ِ
ِم ْن الط َعام.

Makna global:
**

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemerintahkan kepada orang yang telah selesai
makan agar tidak mengusap tangannya atau
membasuhnya
hingga
ia
menjilatinya
atau
menjilatkannya (ke orang lain), karena dia tidak tahu di
bagian makanan manakah terdapat keberkahan.
Karena itu, Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- memerintahkan untuk menjilati jari-jari, siapa
tahu keberkahan ada pada makanan yang menempel
di jari-jarinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يَلْ َع َق َها  :يَلْ َ
ح ُسها بِ ِل َسانِه.
َ ْ
َ َ َ
ْ َ
َ
َْ
لغ ْ َ
ريه ِمم ْن ال يتَقذر منه فيأ ُمره بِلع ِقها.
• يُل ِعق َها  :يمد أصابعه

فوائد احلديث:

َُْ َْ
َ َ
َُْ َْ
يم ن َعم اهلل ،قَليلها و كثريهاَ ،
األ َصابع ،ومثله اإلنَاء ،ملا فيه م ْن ْ َ
َ َْ
َْ ُ
وع َد ُم
 . 1لع ق
اتلم ِ
ِ
ِ ِ ِ
اس ب َرك ِة الطعام اليت ال يعلم :هل ِيه يف أو ِ ِهل أو ِ
ِ
ِ
ِِ
آخ ِرهِ ؟ وتع ِظ ِ ِ
ِ
َ ُّ َ ْ
َ
رب عنها.
اتلك ِ
َ َ
ُْ َ َ ََ
َْ َُ ُ
َ ْ ُ
َ
َ
ْ
ُن ٍس ،أو تهان ِفي ِه.
 .2صون نِع ِم اهلل ِ
وحفظها؛ ِِلال تقع يف مو ِض ٍع ق ِذ ٍر ِ
 .3انليه عن مسح اآللك يده بيشء قبل لعقها أو إلعاقها ىلع الكراهة ال ىلع اتلحريم واهلل أعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار
الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2935( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ َّ َ َ َّ
َ َّ َ َ َ
َ َََ
اآلخر َ
ين:
و
ِني
ل
و
األ
ل
ج
و
ز
ع
اهلل
ع
إذا مج
ِ
َ ٌ ََُ ُ َ َْ َُ ُ
َُْ ُ ُر َ
ْ
الن ب ِن
يرفع ل ُِك َغد ٍِر ل ِواء ،فيقال :ه ِذه ِ غدرة ف ِ
ُ
الن
ف ٍ

 .1087احلديث:

Ketika Allah mengumpulkan umat-umat
yang terdahulu dan umat-umat yang
terakhir (kelak di hari kiamat), maka akan
dikibarkan bendera bagi setiap
pengkhianat, lalu dikatakan, "Ini adalah
"bendera si pengkhianat fulan bin fulan.
**

1087. Hadis:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع" :إذا
َ
األول َ
واآلخرين :يرفع للك
ني
مجع اهلل -عز وجل-
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
اغدر ل ِ َو ٌ
اء ،فيقال :هذه غد َرة فالن بن فالن".
درجة احلديث :صحيح

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara
marfū`: "Ketika Allah mengumpulkan umat-umat yang
terdahulu dan umat-umat yang terakhir (kelak di hari
kiamat), maka akan dikibarkan bendera bagi setiap
pengkhianat, lalu dikatakan: "Ini adalah bendera si
"pengkhianat fulan bin fulan.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

إذا مجع اهلل األولني واآلخرين يوم القيامة يجء Ketika Allah mengumpulkan umat-umat yang terdahulu
dan umat-umat yang terakhir pada hari kiamat, maka
setiap
pengkhianat
dibawa
bersama
بكل اغدر ومعه عالمة غدرته ،ويه اللواء املقرتن tanda
pengkhianatannya, yaitu bendera yang disertakan
به ،فيفتضح بها بني انلاس.
kepadanya sehingga tersingkaplah aibnya di tengahtengah manusia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الغدر  :عدم الوفاء بالعهد.

• لواء  :اللواء الراية ،ويه خرقة توضع يف خشبة طويلة وَكنت يف الزمن السابق وقت احتدام املعركة

فوائد احلديث:

َ ُُ ُ
َ
َ
 .1حتريم الغدر باملهادن واملعاهد ،وأعظم الغدر أن يقع من قائد اجليش ،ألن غدرته تنسب إىل اإلسالم ،فتشوههَ ،وتنَفر َعنه.
 .2يشمل الغدر املتوعد عليه ،لك من ائتمنك ىلع دمٍ  ،أو ِع ْر ٍض ،أو ٍّ
رس ،أو مال فخنته ،وأخلفت ظنه يف أمانتك.
ِ

 .3هذا اخلزي الشنيع والفضيحة الكربى للغادر يوم القيامة؛ ألنه أخىف غدرته وخيانته ،فجوزي بنقيض قصده ،وعوقب بتشهريه ،وهو أعظم من
خيانة من ائتمنك.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه - .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق - .تأسيس األحاكم

للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح
بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه - .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة،
1408ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)2936( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ َ َ
َ َ
،الزمان لم تكد رؤيا املؤمن تكذب
إذا اقُتب
ُ
ُ
ورؤيا املؤمن ج ْز ٌء من ستة وأربعني ج ْز ًءا من
ُ
ِ انلُّب َّوة

"Apabila telah dekat waktunya (kiamat),
hampir tidak ada mimpi seorang mukmin
yang dusta. Mimpi seorang mukmin itu
satu dari empat puluh enam bagian
kenabian".)46/1(
**

1088. Hadis:

: احلديث.1088

ً
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu bahwa Nabi  «إذا اقرتب: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,
ْ َ َ
 ورؤيا املؤمن،الزمان لم تكد رؤيا املؤمن تكذب
"Apabila telah dekat waktunya (kiamat), hampir tidak
ada mimpi seorang mukmin yang dusta. Mimpi seorang : ويف رواية.»جزء من ستة وأربعني جزءا من انلبوة

.» أصدقكم حديثا،«أصدقكم رؤيا

mukmin itu satu dari empat puluh enam bagian
kenabian (1/46)." (Muttafaq'alaih). Dalam riwayat lain
disebutkan, "Orang yang paling benar mimpinya
adalah orang yang paling jujur bicaranya".

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Makna hadits: Sesungguhnya mimpi orang mukmin di
akhir zaman akan menjadi benar. Mungkin saja
menjadi sumber berita mengenai sesuatu yang terjadi
atau sesuatu yang akan terjadi sehingga terjadi di alam
nyata sesuai mimpi. Dengan demikian, mimpi ini
laksana wahyu kenabian karena kebenaran maknanya.
"Mimpi seorang mukmin itu satu dari empat puluh enam
bagian kenabian." Yakni, bagian dari ilmu kenabian dari
segi kandungan berita mengenai hal gaib. Kenabian
sendiri tidak abadi, hanya saja ilmunya tetap langgeng.
Adanya pengkhususan bilangan tersebut karena usia
Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam
sebagian besar riwayat yang shahih adalah enam
puluh tiga tahun dan masa kenabiannya adalah
duapuluh tiga tahun, karena beliau diutus saat usianya
sudah mencapai empat puluh tahun. Sebelum diangkat
sebagai Nabi, beliau pernah bermimpi yang baik
selama enam bulan. Mimpi-mimpi itu datang seperti
waktu fajar yang jelas dan terang. Selanjutnya beliau
melihat malaikat dalam keadaan terjaga. Jika masa
wahyu disandarkan kepada waktu tidur, yaitu enam
bulan sampai masa kenabiannya, yaitu dua puluh tiga
tahun, maka enam bulan adalah setengah bagian dari
dua puluh tiga bagian (1/2x23), maka itu berarti
menjadi satu bagian dari empat puluh enam bagian
(1/46). Sabda beliau, "Orang yang paling benar
mimpinya adalah orang yang paling jujur bicaranya."
Artinya, jika seseorang jujur dalam pembicaraannya
dan dekat dengan Allah, maka biasanya mimpinya
lebih dekat kepada kebenaran. Untuk itulah, dalam
hadits Al-Bukhari dibatasi bahwa, "Mimpi yang baik
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 أن رؤيا املؤمن يف آخر الزمان تكون:معىن احلديث
ً
 أو يشء، فقد تكون خربا عن يشء واقع،صادقة
ً
سيقع فيقع مطابقا للرؤيا؛ فتكون هذه الرؤيا كويح
انلبوة يف صدق مدلوهلا "ورؤيا املؤمن ُج ْز ٌء من ستة

ُّ  من أجزاء علم: انلبُو ِة " يعين
ُّ وأربعني ُج ْز ًءا من
انلبُو ِة
ُّ من حيث إن فيها إخبارا عن الغيب َو
انلبُو ُة غري باقية
ُ
 وإنما خص هذا العدد؛ ألن ُع ْمر.لكن علمها باق

انليب صىل اهلل عليه وسلم يف أكرث الروايات
ُ
الصحيحة اكن ثالثا وستني سنة وَكنت مدة نبُوتِ ِه
منها ثالثا وعرشين سنة؛ ألنه بُعث عند استيفاء

األربعني وَكن قبل ابلعثة يرى يف املنام ملدة ستة أشهر
ِّ
ََ
، فتأيت مثل فل ِق الصبح واضحة َجلية،الرؤيا الصاحلة
ُ
 فإذا نسبت مدة الويح يف،ثم رأى امللك يف ايلقظة
ُ
 ثالث: ستة أشهر إىل مدة نبُوتِ ِه ويه: ويه،املنام
 نصف جزء من:وعرشون سنة اكنت الستة أشهر

ثالثة وعرشين جزء وذلك جزء واحد من ستة
ُ  أَ ْص َد ُق،ك ْم رؤيا
ُ  "أَ ْص َد ُق: وقوهل.وأربعني جزء
ك ْم
 إذا اكن اإلنسان صادقا يف حديثه قريبا:حديثا" معناه

 وهلذا، اكنت رؤياه أقرب إىل الصدق اغبلا،من اهلل
ُ
ْ ُّ
 ِم َن الر ُج ِل،"الرؤ َيا احل َ َسنَة
:قيده يف حديث ابلخاري
 ويأيت، أما من ال يَصدق يف حديثه."..الصالح
 فهذا اغبلا ما،الفواحش ما ظهر منها وما بطن

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
تكون رؤياه من باب تالعب الشيطان به .قال ابن berasal dari lelaki yang saleh..." Adapun orang yang
tidak jujur dalam bicaranya (suka berdusta) dan
َ ْ ُ َ
ََ
القيم -رمحه اهلل" :-ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر melakukan kekejian yang tampak dan yang
الصدق وأكل احلالل ،واملحافظة ىلع األمر وانليهtersembunyi, maka biasanya mimpi-mimpinya bagian ،
dari permainan setan. Ibnul Qayyim Rahimahullah
ويلنم ىلع طهارة اكملة مستقبل القبلة ،ويذكر اهلل
berkata, "Barangsiapa ingin mimpinya benar,
حىت تغلبه عيناه ،فإن رؤياه ال تكاد تكذب ابلتةhendaknya ia menjaga kejujuran dan makan yang halal ".
serta memelihara amar makruf dan nahi mungkar. Juga
hendaknya tidur dalam keadaan suci yang sempurna
dengan menghadap ke arah kiblat, zikir kepada Allah
hingga kedua matanya tertidur, maka sesudah itu
mimpinya hampir dipastikan tidak akan meleset sama
"sekali.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اقرتب الزمان  :اقرتب انتهاء أمد ادلنيا.
ً
• تكد  :تقارب ،أي أن الرؤيا تتحقق اغبلا.

فوائد احلديث:

ً
ً
ً
 .1الصادق يف حديثه ال يرى إال صدقا ،خبالف الاكذب واملخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فال يرى إال ختليطا أو أضغاثا.
ُ َ ِّ
والمخلط إذا صدقت رؤياهم يف بعض األوقات ،فإنها ال
 .2الرؤيا الصادقة جزء من انلبوة ،وهذا ال يكون إال للمؤمن ،فأما الاكفر واملنافق

تكون من الويح وال من انلبوة ،إذ ليس لك من صدق يف يشء يكون خربه ذلك نبوة؛ فقد يقول الاكهن كمة حق ،وقد حيدث املنجم فيصيب،
ِّ
ْ
لكن لك ذلك ىلع انلُد َر ِة وال ِقلة.
ً
 .3احلكمة يف اختصاص ذلك بآخر الزمان :أن املؤمن يكون غريبا يف ذلك الوقت؛ فيقل أنيس املؤمن ومعينه يف ذلك الوقت؛ فيكرم بالرؤيا
الصادقة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح
رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها
لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه .مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن قيم اجلوزية  ،حتقيق :حممد املعتصم باهلل
ابلغدادي ،ط ،3دار الكتاب العريب ،بريوت 1416 ،ه .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله
ومشالكته للعظيم آبادي ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت 1415 ،ه.

الرقم املوحد)3564( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Apabila ada dua orang Islam yang
ُْ ُ
ُ
َ
َ َْْ َ
إذا اتلََق
ِ
املسلمان بسيفي ِهما فالقاتل واملقتول يف bertengkar dengan pedangnya, maka orang
انلَّ
yang membunuh dan orang yang terbunuh
ار
ِ
sama-sama berada dalam neraka".

 .1089احلديث:

**

1089. Hadis:

عن أيب بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل
ََ
اتلىق
عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا
ُْ ُ
ُ
َ َْْ َ
ار» .قلت:
ِ
املسلمان بسيفي ِهما فالقاتل واملقتول يف انل ِ
ُ
ُ
املقتول؟ قال« :إنه
يا رسول اهلل ،هذا القاتل فما بال
ِ
ً
َْ َ
اح ِب ِه».
اكن حريصا ىلع قت ِل ص ِ

درجة احلديث :صحيح

 Dari Abu Bakrah Nufa'i bin Al-Harits Ats-Tsaqafiraḍiyallāhu 'anhu-, "Sesungguhnya siksa ahli neraka
yang paling ringan pada hari kiamat ialah seseorang
yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api
yang dapat mendidihkan otaknya. Sedangkan ia
berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih
berat siksaannya daripada itu, padahal itu adalah
siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka." Aku
bertanya, "Wahai Rasulullah, sudah wajar orang yang
membunuh masuk neraka, lantas bagaimana gerangan
yang terbunuh?" Beliau menjawab, "Karena ia juga
sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ً ٌّ
قاصدا لك منهما Apabila dua orang muslim bertikai dengan menghunus
إذا اتلىق املسلمان بسيفيهما،
**

إتالف صاحبه؛ فالقاتل يف انلار بسبب مبارشته قتل
صاحبه ،واملقتول يف انلار حلرصه ىلع ذلك ،إلم يعف
اهلل عنهما ،وإذا لم يكن االقتتال بوجه حق ،كما يف

قول اهلل تعاىل( :فإن بغت إحداهما ىلع األخرى

pedangnya dan masing-masing bertujuan ingin
melenyapkan nyawa sahabatnya, maka orang yang
membunuh -disebabkan tindakannya membunuh
sahabatnya - dan orang yang terbunuh - karena juga
ambisi untuk membunuh sahabatnya - masuk ke dalam
neraka apabila Allah tidak mengampuni keduanya.

فقاتلوا اليت تبيغ حىت تيفء إىل أمر اهلل).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :متفق عليه.
َُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتلىق املسلمان  :قصد لك واحد منهما قتل صاحبه.

• بسيفيهما  :ذكر السيف هنا ىلع سبيل اتلمثيل ،وليس ىلع سبيل اتلعيني ،بل إذا اتليق املسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل ،فقتل أحدهما
اآلخر فالقاتل واملقتول يف انلار.
ُ
• فما بال  :ابلال :احلال والشأن.
• اكن حريصا ىلع قتل صاحبه  :أي :اشتدت رغبته يف قتله.

فوائد احلديث:
 .1وقوع العقاب ىلع من عزم ىلع املعصية بقلبه ووطن نفسه عليها وبارش أسبابها؛ سواء حدثت أم لم حتدث ،إن لم يعف اهلل عز وجل عنه ،أما
من هم بقلبه فقط ولم يبارش األسباب فال يأثم.
 .2اتلحذير من اقتتال املسلمني.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن،
نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت – بلنان.

الرقم املوحد)4304( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Jika salah seorang dari kalian
menggunakan sandal, maka mulailah
dengan kaki kanan. Jika dia melepaskan
sandalnya, maka hendaknya dia mulai
dengan sandal yang kiri. Maka jadikanlah
sebelah kanan yang pertama kali dipakai,
dan jadikanlah sebelah kanan pula yang
terakhir dilepas.

ََْ
إذا انتعل أحدكم فليبدأ بايلمني ,وإذا نزع
َُ ُْ َ
ْ ُ
فليبدأ بالشمال ,وتلَكن ايلُمىن أولهما تنعل,
وآخر ُهما ت ُ ْ َ
َ
زنع

 .1090احلديث:

**

1090. Hadis:

ً
عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا
َ َ
ْ
انتَ َعل أحدكم فليبدأ بايلمني ,وإذا ن َزع فليبدأ
َ
ُْ
وتل ُ
بالشمالَ ْ ,
وآخ َر ُهما
كن ايلُمىن أول ُهما تن َعل,
ِ
تُ ْ َ
زنع».

درجة احلديث :صحيح

Dari Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
(Nabi bersabda), "Jika salah seorang dari kalian
menggunakan sandal, maka mulailah dengan kaki
kanan. Jika dia melepaskan sandalnya, maka
hendaknya dia mulai dengan sandal yang kiri. Maka
jadikanlah sebelah kanan yang pertama kali dipakai,
dan jadikanlah sebelah kanan pula yang terakhir
"dilepas.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

املستحب يف لبس انلعل ابلدء يف اللبس أن يكون Yang disunnahkan dalam memakai sandal adalah
memulai dengan kaki kanan, dan yang disunnahkan
ِّ
للرجل ايلمىن ،واملستحب يف اخللع العكس وهو tatkala melepas sandal adalah sebaliknya yaitu
ابلدء باليرسى ،ملا يف ذلك من تكريم الرجل ايلمىنmemulai dengan kaki kiri, karena tindakan itu .
mengandung pemuliaan terhadap kaki kanan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ َ
• انتَ َعل  :لبس انلعل.

فوائد احلديث:

 .1استحباب ابلدء ِّ
بالرجل ايلمىن عند لبس انلعل وتأخري اليرسى.
 .2استحباب ابلدء خبلع نعل ِّ
الرجل اليرسى وتأخري خلع ايلمىن.

املصادر واملراجع:

ِّ
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ِّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق
انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب.

الرقم املوحد)5357( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Apabila salah seorang di antara kalian
sampai di satu majelis, hendaklah ia
mengucapkan salam. Lalu apabila ia
hendak bangun (meninggalkan majelis),
hendaklah ia pun mengucapkan salam.
Tidaklah pertama lebih berhak daripada
yang terakhir.

َُْ َ ر
ْ
ُ ُ َ َ َْ
 فإذا،إذا انتىه أحدكم إىل املجل ِِس فليسلم
َ ََْ َ َُْ َ ر
َ
َّ َ َ ُ
 فليست األوَل بأحق مِن،أراد أن يقوم فليسل ْم
ِ اآلخ َِرة
**

1091. Hadis:

: احلديث.1091

ُ َُ َ َ َ َ َََُْ َ ْ َ
َْ ُ
اهلل َعلي ِه
 َصىل- اَّلل
ِ  قال رسول: قال،عن أ ِيب هريرة
َ
ِّ ْ َ
ْ
ْ
ُ
، «إذا انتَىه أ َح ُدكم إىل املج ِل ِس فليُ َسلم:-َو َسل َم
َ ُ
ْ َ َ ِّ ْ َ َ
َ
َ وىل
بأحق ِمن
 فلي َست األ،يقوم فليُ َسل ْم
فإذا أراد أن
.»اآلخ َر ِة
ِ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, “Apabila salah seorang di
antara kalian sampai di satu majelis, hendaklah ia
mengucapkan salam. Lalu apabila ia hendak bangun
(meninggalkan
majelis),
hendaklah
ia
pun
mengucapkan salam. Tidaklah pertama lebih berhak
daripada yang terakhir".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang salah  وهو أن,احلديث فيه بيان أدب من آداب السالم
satu adab dari adab-adab salam yaitu bahwa
seseorang jika masuk ke sebuah majelis maka الرجل إذا دخل ىلع املجلس فإنه يسلم فإذا أراد أن
hendaklah ia mengucapkan salam, lalu jika ia ingin -  ألن انليب,ينرصف وقام وفارق املجلس فإنه يسلم
beranjak pergi, bangkit, dan meninggalkan majelis
 ليست األوىل: أمر بذلك وقال-صىل اهلل عليه وسلم
maka hendaklah ia mengucapkan salam, karena Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan hal itu dan  يعين كما أنك إذا دخلت تسلم.بأحق من اثلانية
َ َفكذلك إذا فارقت ف
beliau bersabda, "Tidaklah pertama lebih berhak  وهلذا إذا دخل اإلنسان,سلِّ ْم
daripada yang terakhir." Yakni sebagaimana jika
engkau masuk mengucapkan salam maka begitu pula  وإذا،-صىل اهلل عليه وسلم- املسجد سلم ىلع انليب
jika engkau meninggalkan majelis maka hendaklah  وكما أن التسليمة األوىل،خرج سلم عليه أيضا
mengucapkan salam. Oleh karena itu, jika seseorang
 فكذا،إخبار عن سالمتهم من رشه عند احلضور
masuk masjid hendaknya mengucapkan salam
(salawat) kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan  وهذا،اثلانية إخبار عن سالمتهم من رشه عند الغيبة
jika keluar hendaknya mengucapkan salam kepadanya من كمال الرشيعة أنها جعلت املبتدي واملنتيه ىلع
pula. Sebagaimana salam yang pertama merupakan
pemberitahuan tentang keselamatan mereka dari حد سواء يف مثل هذه األمور والرشيعة كما نعلم
ً
keburukannya tatkala hadir (di majelis), demikian pula
.مجيعا من دلن حكيم خبري
yang kedua merupakan pemberitahuan tentang
keselamatan mereka dari keburukannya tatkala tidak
hadir. Ini merupakan bagian dari kesempurnaan syariat
bahwa syariat menjadikan yang permulaan dan yang
terakhir sama dalam perkara-perkara seperti ini. Dan
syariat sebagaimana kita ketahui semua berasal dari
sisi Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربى:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• انتىه  :وصل.

• األوىل  :التسليمة عند الوصول.
• بأحق  :بأوىل.

• اآلخرة  :التسليمة عند املغادرة.

فوائد احلديث:
 .1أهمية إفشاء السالم.
 .2من جاء إىل قوم جلوس سلم عليهم قبل أن يبتدأهم يف احلديث.
 .3أن السالم مندوب عند اللقاء وعند املفارقة.
املصادر واملراجع:
-السنن الكربى للنسايئ -حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب -أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل،

  1421ـه 2001 -م -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة
الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق
وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي –.الطبعة
األوىل  - 1418رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موَس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر - .تطريز
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك  ،دار العاصمة ،ط- .1423، 1نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,مصطىف سعيد اخلن،
بن عب ِد ِ ِ
رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل ِ
مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش ,1987 – 1407 :رقم الطبعة.14 :

الرقم املوحد)3173( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Jika seseorang mencintai saudaranya,
hendaknya ia beritahukan kepadanya
bahwa dia mencintainya.

إذا أحب الرجل أخاه فليخِّبه أنه حيبه

 .1092احلديث:

**

1092. Hadis:

عن أيب كريمة املقداد بن معد يكرب -ريض اهلل Dari Abu Karīmah al-Miqdād bin Ma'dikarib -raḍiyallāhu
َ 'anhu- secara marfū', "Jika seseorang mencintai
عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالِ « :إذا
saudaranya, hendaknya ia beritahukan kepadanya
َِّ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ُ ُ ُ
َ َ
حي ُّبه».
bahwa dia mencintainya".
أحب الرجل أخاه ،فليخ ِربه أنه ِ

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

دعت أحاديث كثرية إىل اتلحابب يف اهلل -تعاىلBanyak sekali hadis yang menyeru untuk saling ،-
mencintai karena Allah dan mengabarkan tentang
وأخربت عن ثوابه ،وهذا احلديث يشري إىل معىن مهم pahalanya. Hadis ini menunjukkan makna penting yang
ُْ
حي ِدث األثر األكرب يف عالقة املؤمنني بعضهم ببعضdapat menimbulkan dampak signifikan dalam ،
hubungan orang-orang mukmin satu dengan yang
كما ينرش املحبة ،وهو أن َيرب أخاه أنه حيبه ،وهذا
lainnya, juga bisa menebarkan kecintaan, yaitu
يفيد املحافظة ىلع ابلناء االجتمايع من عوامل hendaknya seseorang memberitahu saudaranya
اتلفكك واالحنالل؛ وهذا من خالل إشاعة املحبة bahwa ia mencintainya. Ini berguna untuk memelihara
bangunan sosial dari perpecahan dan kehancuran. Hal
بني أفراد املجتمع اإلساليم ،وتقوية الرابطة ini dapat dilakukan dengan menebarkan kecintaan di
االجتماعية باألخوة اإلسالمية ،وهذا كه يتحقق antara individu masyarakat Islam dan memperkokoh
ikatan sosial dengan ukhuwah islamiah. Semua ini
بفعل أسباب املحبة كتبادل اإلخبار باملحبة بني
dapat terwujud dengan menerapkan sebab-sebab
املتحابني يف اهلل -تعاىل-.
kecintaan seperti saling tukar berita perihal kecintaan
antara orang-orang yang saling mencintai karena Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف السنن الكربى وأمحد.
َ
ْ
ْ
اتلخريج :ال ِمق َدام بن َمع ِدي ك ِر َب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

فوائد احلديث:
 .1من أحب أخاه يف اهلل فليخربه.
َ
 .2فائدة اإلخبار أنه إذا َع ِلم أنه حمب هل ق ِبل نصحه فيما دهل عليه من رشده ،ولم يرد قوهل فيما داعه إيله من صالح خيف عليه.
 .3استحباب إخبار املحبوب يف اهلل حببه ،لزتداد املحبة واأللفة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع
الصغري للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى  ،مرص1356 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك،
ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه.

الرقم املوحد)3017( :
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Jika Allah menghendaki kebaikan bagi
hamba-Nya, Dia segerakan balasan
dosanya di dunia. Jika Allah menghendaki
keburukan pada hamba-Nya, Dia tahan
balasan dosa hamba-Nya hingga dibalasNya (sekaligus) pada hari kiamat.

إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل َل العقوبة يف

ادلنيا ،وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه بذنبه
حىت يواىف به يوم القيامة

 .1093احلديث:

**

1093. Hadis:

عن أنس -ريض اهلل عنه  -أن رسول اهلل -صىل اهلل Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika Allah
عليه وسلم -قال" :إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل
menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya, Dia
العقوبة يف ادلنيا ،وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه segerakan balasan dosanya di dunia. Jika Allah
ايف به َ
menghendaki keburukan pada hamba-Nya, Dia tahan
بذنبه حىت يُ َو ِ َ
يوم القيامة".
balasan dosa hamba-Nya hingga dibalas-Nya
(sekaligus) pada hari kiamat".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ُ ََ
عليْ ِه َو َسل َم -أن عالمة إرادة اهلل Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan
َيرب َ -صىل اَّلل
bahwa tanda Allah menginginkan kebaikan pada
َ
اخلري بعبده معاجلته بالعقوبة ىلع ذنوبه يف ادلنيا
**

hamba-Nya adalah disegerakan balasan dosanya di
حىت َيرج منها وليس عليه ذنب يوايف به يوم dunia, sehingga dia wafat tanpa membawa dosa yang
ً ِّ
harus ditebusnya pada hari kiamat. Sebab siapa yang
القيامة؛ ألن من حوسب بعمله اعجال خف حسابه
perhitungannya disegerakan (di dunia) maka hitungan
يف اآلجل ،ومن عالمة إرادة الرش بالعبد أن ال جيازى akhirnya jadi ringan. Dan di antara tanda bahwa Allah
بذنوبه يف ادلنيا حىت ييجء يوم القيامة مستوفر menghendaki keburukan pada seorang hamba, Dia
tidak membalas dosa hamba tersebut di dunia, hingga
اذلنوب وافيها ،فيجازى بما يستحقه يوم القيامة.
ia didatangkan pada hari kiamat dengan bergelimang
dosa dan akan dibalas dengan yang setimpal pada hari
kiamat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• إذا أراد اهلل بعبده اخلري  :املراد بالعبد املؤمن ،واملراد باخلري هنا تكفري اذلنوب.
• ِّ
عجل هل العقوبة يف ادلنيا  :أي :يزنل به املصائب ملا صدر منه من اذلنوب ،فيخرج منها وليس عليه ذنب.

• وإذا أراد اهلل بعبده الرش  :املراد بالرش هنا عذاب اآلخرة.
ِّ
• أمسك عنه بذنبه  :أي :أخر عنه عقوبة ذنبه.
ٌ
• يوايف به  :بكرس الفاء ٌّ
منصوب حبىت أي :ييجء يوم القيامة بكامل ذنوبه فيستويف ما يستحقه من العقاب.
مبين للفاعل

فوائد احلديث:
 .1من عالمة إرادة اهلل اخلري بعبده معاجلته بالعقوبة ىلع ذنوبه يف ادلنيا.
 .2من عالمة إرادة الرش بالعبد أن ال جيازى بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة.
 .3اخلوف من الصحة ادلائمة أن تكون عالمة ِّ
رش.
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 .4اتلنبيه ىلع حسن الظن باهلل ورجائه فيما يقضيه عليه من املكروه.
 .5أن اإلنسان قد يكره اليشء وهو ٌ
خري هل ،وقد حيب اليشء وهو ِّ
رش هل.
 .6احلث ىلع الصرب ىلع املصائب.

 .7إثبات صفة اإلرادة هلل ىلع وجه يليق جبالهل.
 .8أن اخلري والرش مقدر من اهلل تعاىل.

 .9أن ابلالء للمؤمن من عالمات اخلري ما لم يرتتب عليه ترك واجب أو فعل حمرم.
 .10ينبيغ اخلوف من دوام انلعمة أو الصحة.

 .11ال يلزم من عطاء اهلل رضاؤه.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز
السليمان القراعوي ,حتقيق :حممد بن أمحد سيد ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .جامع الرتمذي ,حتقيق :أمحد شاكر ,رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب ,الطبعة :اثلانية1395 ،ه .صحيح اجلامع الصغري ,لألبلاين ,املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3332( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Apabila anak Adam berada di pagi hari,
maka seluruh anggota tubuhnya mewantiwanti lisannya seraya berkata,
"Bertakwalah kepada Allah, karena kami
hanya bergantung kepadamu! Jika engkau
istiqamah, kami pasti istiqamah. Jika
engkau menyimpang, maka kami pun akan
menyimpang".

ُ ْ َ َّ
َ ْ
َ
 فإن األعضاء لكها تكف ُر،إذا أصبح ابن آدم
ر
َّ َ
َّ
 فإنما حنن بِك؛ فإن، ات ِق اهلل فِينا: تقول،اللسان
َْ َ ْ
َْ ََ ْ َ ْ ََ ْ
ْ َ ْ
 وإن اع َوججت اع َوججنا،استقمت استقمنا

: احلديث.1094

**

1094. Hadis:

-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ
ْ
 فإن، «إذا أصبَح ابن آدم: قال-صىل اهلل عليه وسلم
ْ َ
َ  اتق اهلل ف: تقول،ك ُف ُر اللِّسان
،ينا
األعضاء كها ت
ِ
ِ
ََ ْ َ ْ ََ ْ
ْ َ َْ
َ
ْ
 وإن اعوججت،فإنما حنن بِك؛ فإن استقمت استقمنا
ْ ْ
.»اع َو َججنَا

Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu dari Nabi
Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau
bersabda, "Apabila anak Adam berada di pagi hari,
maka seluruh anggota tubuhnya mewanti-wanti
lisannya seraya berkata, "Bertakwalah kepada Allah,
karena kami hanya bergantung kepadamu! Jika
engkau istiqamah, kami pasti istiqamah. Jika engkau
menyimpang, maka kami pun akan menyimpang".

 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih
Makna global:

ُّ

:املعىن اإلمجايل

Makna hadits ini: Bahwa seluruh anggota tubuh tunduk  أن سائر أعضاء ابلدن تَ ِذل:معىن هذا احلديث
dan mengekor pada lisan. Anggota tubuh tersebut
mengikutinya, karena itu apabila anak Adam berada di : وهلذا تقول إذا أصبح، فيه تابعة هل،وختضع للسان
َ
pagi hari, anggota tubuh berkata, "Bertakwalah kepada  فاللسان أشد اجلوارح."..."اتق اهلل ِفينا فإنما حنن بِك
ِ
ً
Allah, karena kami bergantung kepadamu!" Lisan
 فإن استقام استقامت سائر،خطرا ىلع صاحبها
adalah anggota tubuh paling berbahaya bagi
pemiliknya. Jika ia istiqamah, maka seluruh anggota  وإذا مال اللسان، وصلحت بقية أعماهل،جوارحه
tubuh istiqamah dan semua amalnya menjadi baik. Jika  فعن أنس.َماَلت سائر جوارحه وفسد بقية أعماهل
lisan tergelincir, maka seluruh anggota tubuh tergelincir
dan semua amalnya rusak. Dari Anas Radhiyallahu  "ال:-صىل اهلل عليه وسلم- ريض اهلل عنه قال
'Anhu bahwa Rasulullah Shallalahu 'Alaihi wa Sallam  وال يستقيم،يستقيم إيمان عبد حىت يستقيم قلبه
bersabda, "Iman seorang hamba tidak akan lurus
" ويف ابلاب أحاديث كثرية..قلبه حىت يستقيم لسانه
sampai lurus hatinya. Hatinya tidak akan lurus hingga
lurus lisannya." Banyak sekali hadits dalam bab ini  وإما، إما سعادة لصاحبه: وهو،تدل ىلع خطر اللسان
yang menunjukkan bahaya lisan. Yakni, kebahagiaan  فإن َسخره يف طاعة اهلل اكن سعادة هل يف،نقمة عليه
untuk pemiliknya atau kesengsaraan baginya. Jika
seseorang mengikat lisannya dalam ketaatan kepada -تعاىل-  وإن أطلقه فيما ال يريض اهلل،ادلنيا واآلخرة
ْ
Allah, maka menjadi kebahagiaan baginya di dunia dan
. اكن َحرسة عليه يف ادلنيا واآلخرة،
akhirat. Jika ia melepaskan lisannya dalam hal-hal
yang tidak diridhai Allah Ta'ala, maka menjadi
penyesalan baginya di dunia dan akhirat. Mirqat AlMafatih Syarah Misykat Al-Mashabih, karya Al-Qari,
(7/3040).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت:اتلصنيف
. رواه الرتمذي:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تكفر اللسان  :تذل وختضع هل ،واملراد بذلك هنا :أنها تنكر عليه لك كمة غري مرشوعة؛ ألنها جتر ىلع األعضاء األذى يف ادلنيا واهلالك يف
اآلخرة.
• أصبح  :دخل يف الصباح.

• حنن بك  :جمازون بما يصدر عنك.

• اعوججت  :ملت عن طريق اهلدى.
ْ ْ
• اع َو َججنَا  :ملنا عنه اقتداء بك.

فوائد احلديث:

ُ ُ
 .1أهمية حفظ اللسان يف سالمة اإلنسان ،وذلك ألنه خليفة القلب وت ْرمجانه ،فما خطر يف القلب ظهر يف اللسان.
 .2تأثر األعضاء خبطأ العضو ووقوعه يف املعصية.
ُ ِّ
ِّ
َْ
َ
َ
َ
الرس والعلن.
 .3ينبيغ ىلع العبد أن جينب نفسه موارد اهللكة ويسلك سبيل انلجاة بتقوى اهلل يف ِ

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن
نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار
العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة،
بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق:
عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش،
الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار
الفكر ،بريوت1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء
من فقهها وفوائدها لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف  -الرياض .جامع
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه.

الرقم املوحد)3579( :
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Jika salah seorang di antara kalian makan,
maka hendaklah ia makan dengan tangan
kanannya, dan jika ia minum, maka
hendaklah minum dengan tangan
kanannya, karena setan makan dengan
tangan kirinya dan minum dengan tangan
kirinya pula.

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا ِشب
فليرشب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماَل،
ويرشب بشماَل

 .1095احلديث:

**

1095. Hadis:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu
َ ََ
َ ْ َ ْ ُ ْ 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika salah seorang di
ُ
أحدكم فليأكل
اهلل عليه وسلم -قال« :إذا أكل
antara kalian makan, maka hendaklah ia makan
َ
ََْ ْ َ ْ َ
َ
رشب فليرشب ِبي ِمي ِنه فإن الشيطان dengan tangan kanannya, dan jika ia minum, maka
بِي ِمي ِنه ،وإذا ِ
ُ
hendaklah minum dengan tangan kanannya, karena
يأكل بش َم ِاهل ،وي َ ْ َ
رشب ب ِ ِش َم ِاهل».
ِِ
setan makan dengan tangan kirinya dan minum
dengan tangan kirinya pula".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

هذا احلديث فيه األمر باألكل بايلمني ،والرشب Di dalam hadis ini terdapat perintah makan dan minum
dengan tangan kanan dan larangan makan dan minum
بايلمني؛ وانليه عن األكل والرشب بالشمال ,وفيه dengan tangan kiri. Dalam hadis ini juga disebutkan
بيان سبب احلكم ,وهو أن الشيطان يأكل ويرشب alasan hukum di atas, yaitu setan itu makan dan minum
dengan menggunakan tangan kiri. Ini menunjukkan
بشماهل ,وهذا يدل ىلع أن األمر هنا للوجوب ،وأن
bahwa perintah di atas hukumnya wajib, dan haram
األكل والرشب بالشمال حمرم ,ألنه علل ذلك بأنه hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri,
ُ
وخلُ ُق ُه ,واملسلم مأمور بتجنب طريق karena itu perbuatan setan dan kebiasaannya.
فعل الشيطان
Seorang Muslim diperintahkan untuk menghindari
ً
أهل الفسوق ,فضال عن الشيطان ,ومن تشبه بقومٍ cara-cara orang fasik, apalagi setan, karena orang
yang menyerupai suatu kaum maka ia menjadi bagian
فهو منهم.
darinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

فوائد احلديث:
 .1وجوب األكل والرشب بايلمني ,وأن األمر يف احلديث للوجوب.
 .2حتريم األكل والرشب بالشمال.
 .3فيه إشارة إىل أنه ينبيغ اجتناب األفعال اليت تشبه أفعال الشيطان.
 .4أن للشيطان يدين وأنه يأكل ويرشب.
 .5إكرام ايلمني؛ ألننا أمرنا أن نأكل بها ,ومعلوم أن األكل غذاء للبدن ,واألفعال الكريمة تكون بايلد ايلمىن.
 .6انليه عن التشبه بالكفار؛ ألننا نهينا عن التشبه بالشيطان ,والشيطان رأس الكفر.
 .7نصح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لألمة حني أرشدهم إىل هذا األمر اذلي َيىف عليهم.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد
ِّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ
املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه
حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،رشف احلق ،الصدييق،
العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهبلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،-اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -مجع
وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58122( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Jika salah seorang di antara kalian makan
maka hendaknya dia makan dengan tangan
kanannya, dan jika dia minum maka
hendaknya minum dengan tangan
kanannya, karena setan makan dengan
tangan kirinya dan minum dengan tangan
kirinya pula.

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا ِشب

فليرشب بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشماَل،
ويرشب بشماَل

 .1096احلديث:

**

1096. Hadis:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إذا Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara
marfū', “Jika salah seorang di antara kalian makan
أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا رشب فليرشب
maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya,
بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشماهل ،ويرشب بشماهلdan jika dia minum maka hendaknya minum dengan ».
tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan
”kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلديث فيه األمر باألكل بايلمني ،والرشب بايلمنيDalam hadis tersebut terdapat perintah untuk makan ،
dan minum dengan tangan kanan. Dan di dalamnya
وفيه أن األكل بالشمال والرشب بها هو عمل juga dijelaskan bahwa makan dan minum dengan
tangan kiri adalah perbuatan setan.
الشيطان.
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1وجوب األكل والرشب بايلمني ،وحتريمه بالشمال.
 .2بيان أن األكل والرشب بالشمال هو من عمل الشيطان.
 .3انليه عن التشبه بالشيطان وبالكفار ،ألننا نهينا عن التشبه بالشيطان ،والشيطان رأس الكفر.
املصادر واملراجع:
حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق:
حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل
ِّ
َ
لوغ َ
2009 - 1430م .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق  -الرياض ،الطبعة :السابعة1424 ،ه.

الرقم املوحد)5356( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Apabila salah seorang di antara kalian
makan, hendaklah ia menyebut nama Allah
 فإن،-تعاىل- إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل
-Ta'ālā-. Jika ia lupa menyebut nama Allah Ta'ālā- di awalnya, maka hendaklah ia
: فليقل، يف أوَل-تعاىل- نيس أن يذكر اسم اهلل
mengucapkan, "Bismillāhi awwalahu wa
بسم اهلل أوَل وآخره
ākhirahu (dengan nama Allah di awal dan
di akhirnya)".

: احلديث.1097

**

1097. Hadis:

-  قال رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ُ ْ َْ
 «إذا أكل أحدكم فليَذكر:-صىل اهلل عليه وسلم
ْ ُ ْ َ َ َ  فإ ْن ن،-تعاىل- اس َم اهلل
ْ
تعاىل- يس أن يذك َر اس َم اهلل
ِ ِ
ْ َُْ َ
َُ
 عن أمية بن.»آخ َره
ِ  بسم اهلل أوهل َو: فليقل، يف أوهلصىل-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- خميش
ً
 فلم ي ُ َس ِّم اهلل، ورجل يأكل،جالسا
-اهلل عليه وسلم
ٌَ ُْ
َ َحىت لم ي
، فلما رفعها إىل ِفي ِه،بق من طعامه إال لقمة
َ
َُ
صىل اهلل-  فضحك انليب،وآخ َره
ِ  ِمْسِب اهلل أوهل:قال

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- secara marfū', "Apabila
salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia
menyebut nama Allah -Ta'ālā-. Jika ia lupa menyebut
nama Allah -Ta'ālā- di awalnya, maka hendaklah ia
mengucapkan, "Bismillāhi awwalahu wa ākhirahu
(dengan nama Allah di awal dan di akhirnya)." Dari
Umayyah bin Makhsyi -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang duduk
di saat seseorang sedang makan. Namun, orang itu
tidak mengucapkan basmalah sampai tidak tersisa dari
makanannya kecuali sesuap lagi. Ketika ia
mengangkat suapan itu ke mulutnya, ia mengucapkan,
"Bismillāhi awwalahu wa ākhirahu (dengan nama Allah
di awal dan akhirnya)", maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- tertawa lalu bersabda, "Setan terus ikut makan
bersamanya. Ketika ia menyebut nama Allah, setan itu
pun memuntahkan apa yang ada di perutnya".

، «ما زال الشيطان يأكل معه: ثم قال-عليه وسلم
ْ اس َم اهلل
ْ فلما ذكر
َ استَ َق
.»اء ما يف بطنه

**

Derajat hadis:

 صحيح احلديث:احلديث األول

 ضعيف:اثلاين

Makna global:

Hadis Ummul Mukminin Aisyah -raḍiyallāhu 'anhāmenunjukkan bahwa seseorang wajib mengucapkan
basmalah di awal makan dengan cara mengucapkan,
"Bismillāh (dengan nama Allah)". Mengucapkan
basmalah ketika makan adalah wajib. Jika seseorang
meninggalkannya, maka ia berdosa dan setan akan
ikut serta makan bersamanya. Padahal tidak ada
seorang pun yang rida musuhnya ikut makan
bersamanya. Oleh sebab itu, tidak seorang pun yang
rida setan ikut makan bersamanya. Jika engkau tidak
mengucapkan, "Bismillāh," maka setan ikut makan
bersamamu. Jika seseorang lupa mengucapkan
basmalah di awal makan dan teringat di tengah-tengah
makan, maka ia wajib mengucapkan, "Bismillāhi
awwalahu wa ākhirahu (dengan nama Allah di awal dan
di akhirnya)", sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam hadis ini. Hikmah
mengucapkan basmalah di awal makan yaitu apabila
seseorang tidak mengucapkan basmalah, maka
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**

:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

 أن-ريض اهلل عنها- دل حديث أم املؤمنني اعئشة

 بأن،الواجب ىلع اإلنسان أن يسيم يف أول الطعام
 إذا تركها، والتسمية ىلع األكل واجبة، بسم اهلل:يقول
 وال، ويشاركه الشيطان يف أكله،اإلنسان فإنه يأثم

 فال أحد يرىض،أحد يرىض أن يشاركه عدوه يف أكله
 بسم اهلل؛: فإذا لم تقل،أن يشاركه الشيطان يف أكله

 فإن نيس أن يسيم يف أوهل،فإن الشيطان يشاركك فيه
 "بسم اهلل أوهل: فما عليه إال أن يقول،وذكره يف أثنائه

صىل اهلل عليه--  كما أرشد إىل ذلك انليب،"وآخره

 واحلكمة يف التسمية يف أول. يف هذا احلديث-وسلم
الطعام؛ أن اإلنسان إذا لم يسم نزعت الربكة من

 فيكون الطعام اذلي،طعامه؛ ألن الشيطان يأكل معه
.يظن أنه يكفيه ال يكفيه؛ ألن الربكة تزنع منه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وأما ما جاء جممال من اإلرشاد انلبوي يف احلديث keberkahan dicabut dari makanannya karena setan
makan bersamanya, sehingga makanan yang disangka
mencukupinya, ternyata tidak
اثلاين فيمن نيس التسمية يف أول الطعام بأن يستدرك cukup karena
يف أثنائه بالتسمية ،فهذا من نعمة اهلل سبحانه keberkahan telah dicabut darinya. Sedangkan petunjuk
ُ
Nabi yang dikemukakan secara global dalam hadis
وتعاىل ،أن الشيطان حيرم أن يأكل معنا إذا سمينا يف
kedua berkenaan dengan orang yang lupa
أول الطعام ،وكذلك إذا سمينا يف آخره ،وقلنا بسم اهلل menyebutkan basmalah di awal makan, supaya dia
أوهل وآخره؛ فإن ما أكله يتقيؤه ،فيحرم إياه .واحلديث menyusulnya dengan mengucapkan basmalah ketika
sedang makan, maka ini merupakan kenikmatan Allah
اكف يف ادلاللة ىلع احلكم.
السابق الصحيح ٍ
-Subḥānahu wa Ta'ālā-, bahwa setan terhalang ikut
makan bersama kita jika kita mengucapkan basmalah
di awal makan. Demikian juga apabila kita
mengucapkan basmalah di akhirnya dan kita
"mengucapkan, "Bismillāhi awwalahu wa ākhirahu,
sebab apa yang sudah dimakannya akan dimuntahkan,
sehingga ia pun tidak bisa makan. Hadis pertama yang
sahih sudah cukup menjadi dalil mengenai hukum ini.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :احلديث األول :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم .احلديث اثلاين :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ْ
استَ َق َ
اء  :أخرج ما يف جوفه بفمه واستفرغ.
ُ
• الشيطان  :مأخوذ من شاط :إذا احرتق ،أو من شطن :إذا بعد؛ بلعده عن اخلري ،فهو خملوق من نار وأصل الرش.

فوائد احلديث:
 .1وجوب التسمية عند إرادة األكل.
 .2السنة يف التسمية هو لفظ :بسم اهلل.
 .3استحباب ذكر اهلل بعد الفراغ من الطعام.
 .4اإلنسان كثري النسيان ،فمن وقع منه عدم التسمية نسيانا؛ فال حرج عليه ،ولكن السنة يف حقه أن يوقع التسمية مىت ذكرها قائال :بسم اهلل
أوهل وآخره.

 .5جيوز ألهل العلم مراقبة من دونهم؛ يلنفعوهم يف أمور دينهم.

 .6جواز إخبار انلاس عن إثم وقع واستدرك ،إذا اكن يف ذلك فائدة ومصلحة ،وليس فيه تشهري.

 .7الشيطان يشارك يف طعام من لم يذكر اسم اهلل عليه.

 .8بالتسمية حتصل الربكة ،وحيرم الشيطان من املشاركة يف الطعام.

 .9إن ذكر اهلل ىلع الطعام ولو لم يبق منه إال جزء يسري حيرم الشيطان من لك ما اكن قد أكل قبل.
 .10الشيطان يستيقء حقيقة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل1415 ،ه .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص،
الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز
إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.

126

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1412 ،ه .السنن الكربى ،أمحد
بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه-
2001م .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين،
مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :اخلامسة .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرشة1407 ،ه .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين
األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)3472( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Apabila seorang dari kalian menguap,
hendaknya ia menutup mulutnya dengan
tangannya

إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده ىلع فيه

 .1098احلديث:

**

1098. Hadis:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, seraya
َ َ َ berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إذا تثاءب
bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian
َ
َ ُ ْ َْ ْ ْ
َْ َ
سك بيدهِ ىلع ِفي ِه؛ فإن الشيطان menguap maka hendaklah menutup mulut dengan
أحدكم فليم ِ
ْ
tangannya karena setan akan masuk (ke dalam mulut
يَدخل».
"yang terbuka).

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف احلديث أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند Dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
memerintahkan orang yang menguap untuk
اتلثاؤب بوضع ايلد ىلع الفم ،واألفضل أن ترد meletakkan tangannya ke mulut dan yang lebih utama
اتلثاؤب ما استطعت ،ولو بوضع ايلد ىلع الفم؛ "فإن menahan uapan itu semampunya meski dengan
meletakkan tangan ke mulut. "Karena setan akan
الشيطان يدخل فيه" ،أي :يف اإلنسان عند انفتاح
masuk " yaitu masuk ke jasad manusia saat mulutnya
فمه حال اتلثاؤب؛ فيضحك منه ويدخل يف جوفهterbuka karena menguap, ia tertawa dan masuk ke ،
فيمنعه من ذلك بوضع ايلد ىلع الفم؛ سدا ً لطريقهrongga manusia. Hendaknya dia mencegah permainan ،
setan dengan meletakkan tangannya ke mulut guna
ومبالغة يف منعه وتعويقه ،وفيه كراهية صورة menutup akses setan dan mencegahnya serta
mematahkan
serangannya.
Hadis
ini
juga
اتلثاؤب املحبوبة للشيطان.
mengisyaratkan makruhnya cara menguap yang
disukai setan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• اتلثاؤب : .اتلثاؤب :ما يصيب اإلنسان عند الكسل وانلعاس واهلم من فتح الفم واتلمطي.

فوائد احلديث:
 .1استحباب وضع ايلد ىلع الفم عند اتلثاؤب؛ ألن الشيطان يدخل اجلوف مع اتلثاؤب.
 .2الزتام آداب اإلسالم يف مجيع احلاالت؛ ألنها عنوان الكمال واألخالق.
 .3الشيطان يرقب غفلة ابن آدم حىت يسخر منه ،ويدخل يف فيه.
 .4يف احلديث داللة للمسلم ىلع أن حيارب الشيطان بكل وسيلة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني للنووي ,ت :الفحل ,دار ابن كثري ,الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .رشح رياض
الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,دار
الكتاب العريب .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع،
الرياض ،الطبعة األوىل  1423ـه2002 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
1407ه .اإلعالم بسنته عليه السالم ،تأيلف :مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل ابلكجري املرصي ،املحقق :اكمل عويضة ،مكتبة نزار مصطىف ابلاز -
اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1419 ،ـه1999 -م.

الرقم املوحد)5280( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu
menyebut (nama) Allah -Ta'ālā- saat
 عند-تعاىل-  فذكر اهلل،إذا دخل الرجل بيته
memasukinya dan ketika (menyantap)
 ال:دخوَل وعند طعامه قال الشيطان ألصحابه
makanannya, maka setan berkata kepada
teman-temannya, "Tidak ada tempat
 وإذا دخل فلم يذكر اهلل،مبيت لكم وال عشاء
bermalam dan makan malam bagi kalian."
Jika orang itu masuk tanpa menyebut
 أدركتم: قال الشيطان، عند دخوَل-تعاىل(nama) Allah -Ta'ālā- saat memasukinya,
املبيت والعشاء
maka setan berkata, "Kalian telah
menemukan tempat bermalam.
**

1099. Hadis:

: احلديث.1099

َ ً
 « ِإذا: مرفواع-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
َ ََ َ ََ ََ َ َ ُ
َ َ
ُ ُ َ
،وهل
 فذكر،دخل الرجل بيته
ِ ِ  ِعند دخ-تعاىل- اهلل
َ ُ َ
َ
َ َ
ُ َيت ل
َ أل ْص
َ َ َ
َ ال َمب
كم
:
ه
اب
ح
ِ
ِ  قال الشيطان،َو ِعند طعا ِم ِه
ِ
ِ
َ ََ
ُ ْ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ
َ  ع-اىل
ند
تع-  َو ِإذا دخل فلم يَذكر اهلل،اء
وال عش
ِ
ََْْ
َ َ
ُ َْ َْ َ
ُ ُ
ُ
َ
َ
ُ
 أدركتم الم ِبيت؛ و ِإذا لم يذك ِر: قال الشيطان،وهل
ِ ِ دخ
َ ََ َ
َ
َ  ع-اىل
َ المب
َ دركتُم
َ َ أ:قال
يت
،ند َط َعا ِمه
تع- اهلل
ِ
ِ
َ َو
َ الع َش
.»اء

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhuma- secara
marfū`, "Apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu
menyebut (nama) Allah -Ta`ala- saat memasukinya
dan ketika (menyantap) makanannya, maka setan
berkata kepada teman-temannya, "Tidak ada tempat
bermalam dan makan malam bagi kalian." Jika orang
itu masuk tanpa menyebut (nama) Allah -Ta`ala- saat
memasukinya, maka setan berkata, "Kalian telah
menemukan tempat bermalam. Dan jika ia tidak
menyebut
(nama)
Allah
ketika
menyantap
makanannya, maka setan berkata, "Kalian telah
menemukan tempat bermalam dan makan malam".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- dikemukakan dalam
judul adab makanan di mana Jabir -raḍiyallāhu 'anhumengabarkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu
menyebut (nama) Allah -Ta'ālā- saat memasukinya dan
ketika (menyantap) makanannya, maka setan berkata
kepada teman-temannya, "Tidak ada tempat bermalam
dan tidak ada makan malam bagi kalian." Hal ini
disebabkan orang tersebut menyebut (nama) Allah.
Menyebut (nama) Allah -Ta'ālā- saat masuk rumah
adalah dengan mengucapkan, "Dengan nama Allah
kami masuk, dan dengan nama Allah kami keluar..."
Sedangkan zikir ketika makan malam dengan
mengucapkan, "Dengan nama Allah." Jika dia
menyebut (nama) Allah saat memasuki rumah, dan
menyebut (nama) Allah ketika makan pada makan
malam, setan pun berkata kepada teman-temannya,
"Tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi
kalian." Sebab, rumah dan hidangan makan malam ini
dilindungi dengan zikir kepada Allah -'Azza wa Jalla-.
Yaitu Allah telah menjaganya dari setan-setan. Jika
orang itu tidak menyebut nama Allah -Ta`ala- saat
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**

 جاء يف موضوع أدب-ريض اهلل عنه- حديث جابر
صىل-  أن انليب-ريض اهلل عنه-  حيث أخرب،الطعام

 "إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل: قال-اهلل عليه وسلم

 عند دخوهل وعند طعامه قال الشيطان-تعاىلألصحابه ال مبيت لكم وال عشاء"؛ ذلك ألن

 عند دخول-تعاىل-  و ِذكر اهلل.اإلنسان ذكر اهلل

، وبسم اهلل خرجنا، "بسم اهلل وجلنا:ابليت أن يقول
ِّ وىلع اهلل
 امهلل إين أسألك خري املولج وخري،ربنا توَّكنا
 وأما، كما جاء يف حديث يف إسناده انقطاع،"املخرج

 فإذا ذكر اهلل." "بسم اهلل:اذلكر عند العشاء فأن يقول

، وذكر اهلل عند أكله عند العشاء،عند دخوهل ابليت

 "ال مبيت لكم وال عشاء"؛:قال الشيطان ألصحابه
َ ِ ألن هذا ابليت وهذا العشاء ُح
عز- يم بذكر اهلل
 وإذا دخل. من الشياطني-تعاىل-  محاه اهلل،-وجل

: عند دخوهل قال الشيطان-تعاىل- فلم يذكر اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"أدركتم املبيت" ،وإذا ُق ِِّدم إيله الطعام فلم يذكر اهلل memasukinya, maka setan berkata, "Kalian telah
menemukan tempat bermalam." Apabila makanan
تعاىل -عند طعامه قال" :أدركتم املبيت والعشاء"sudah dihidangkan kepadanya dan tidak menyebut ،أي :أن الشيطان يشاركه املبيت والطعام؛ لعدم nama (Allah) -Ta`ala- saat (menyantap) makanannya,
maka setan berkata, "Kalian telah mendapatkan
ُّ
اتلحصن بذكر اهلل .ويف هذا حث ىلع أن اإلنسان
tempat bermalam dan makan malam." Yakni, bahwa
ينبيغ هل إذا دخل بيته أن يذكر اسم اهلل ،وكذلك عند setan ikut serta bersamanya di tempat bermalam dan
makan malam, karena tidak ada penjagaan dengan
طعامه.
zikir kepada Allah. Hadis ini berisi anjuran bahwa
apabila manusia masuk ke rumahnya, seharusnya ia
menyebut nama Allah. Adapun zikir yang dikemukakan
dalam hal ini adalah "Dengan nama Allah kami masuk,
dan dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah,
Rabb kami, kami bertawakal. Ya Allah, sesungguhnya
aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk
"dan sebaik-baik tempat keluar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر ادلخول واخلروج من املزنل
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ُ
• بَيتَه  :أي مزنهل ولو اكن خيمة.
• فَ َذ َك َر َ
اهلل  :أي اسمه بأن قال بسم اهلل.
َ ُ ُ
وهل  :حيتمل أن يراد عند إرادة ادلخول ،وحيتمل عند نفس ادلخول اذلي ابتداؤه الولوج يف املزنل.
• ِعند دخ ِ ِ
َ َ
• قال  :أي الشيطان ألعوانه.
• َوع َ
ند َط َعا ِم ِه  :أي تناوهل هل.
ِ
َ َْ َ ْ ُ
• و ِإذا لم يذك ِر اهلل  :أي تركه.
• أَ ْد َر ْكتُ ُم َ
الم ِبيت  :أي ماكن ابليات.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ذكر اهلل عند دخول ابليت وعند الطعام.
 .2لك ما يذكر اسم اهلل عليه ييأس الشيطان منه.
 .3يف ذكر اهلل عند الطعام ودخول ابليت جمانبة الغفلة عن اهلل؛ ألن الغفلة عن اهلل تعاىل تستديع الوقوع يف خمالفة أمر اهلل -تعاىل -واتباع
الشيطان يف ضالهل.

 .4الشيطان يراقب ابن آدم يف عمله وترصفه ويف أموره كها ،فإذا غفل حل يف غفلته ونال مراده منه.

 .5اذلكر يطرد الشيطان ،فإن الشيطان يشارك اإلنسان يف لك يشء ،قال اهلل -تعاىل{ :-وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال
واألوالد}[ ،اإلرساء ).] (64
 .6الشيطان يبيت يف ابليوت اليت لم يذكر اهلل -تعاىل -فيها ،ويأكل من طعام أهلها إذا لم يذكروا اسم اهلل عليها.

 .7للك شيطان أتباع وأويلاء يستبرشون بقوهل ويتبعون أمره.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني،
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3037( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Jika salah seorang dari kalian diundang ke
acara walimah, hendaklah ia datang.

إذا ديع أحدكم إىل الويلمة فليأتها

 .1100احلديث:

**

1100. Hadis:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwa
َ َ Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
اهلل عليه وسلم -قال« :إذا ُد ِ َ
يع أحدكم إىل الو ِيلمة
“Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke
َ َْْ
َ
فليأتِها».
acara walimah (resepsi pernikahan), maka hendaknya
ia datang".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أفاد احلديث أن املسلم إذا ديع إىل الطعام اذلي Hadis ini menerangkan bahwa seorang muslim jika
diundang untuk makan makanan yang dibuat dalam
يصنع يف الزفاف -سواء قبل ادلخول أو معه أو بعدهacara pernikahan -baik sebelum akad, ketika akad, -
ً
فعليه أن جييب دعوة أخيه املسلم تطييبا خلاطره atau setelahnya- maka hendaklah ia memenuhi
undangan
saudaranya
yang
muslim
untuk
ومشاركة منه لفرح أخيه ،وقد قال مجهور العلماء
memasukkan kegembiraan ke dalam jiwanya dan turut
بوجوبها؛ ألنه ورد يف أحاديث أخرى تسمية تارك merasakan kebahagiaan saudaranya. Jumhur ulama
إجابة ادلعوة اعصيًا هلل ورسوهل -صىل اهلل عليه berpendapat akan wajibnya (memenuhi undangan
walimah) karena telah ada dalam hadis-hadis lainnya
وسلم ،-وال يكون ذلك إال ىلع ترك واجب.
tentang penamaan orang yang tidak memenuhi
undangan tersebut sebagai orang yang bermaksiat
kepada Allah dan Rasul-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dan hal itu tidak akan terjadi kecuali karena
meninggalkan yang wajib.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• ُد ِ َ
يع أحدكم  :يعين إىل طعام الويلمة.
• الويلمة  :يه طعام العرس.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية إجابة ادلعوة إىل الويلمة.
ً
مسلما ،وأال يكون املال
 .2يشرتط يف وجوب إجابة ادلعوة أمور منها :أن يُعيِّنه صاحب ادلعوة فال تكون دعوة اعمة ،وأن يكون ادلايع

ً
ٌ
منكر ال يقدر ىلع إزاتله ،فإذا ُو ِج َد منكر لم جتب ادلعوة ،بل حترم.
حراما ,وأال يكون يف ماكن ادلعوة
ً
ً
صائما فرضا فال يُفطر ،وَيرب صاحب ادلعوة بصيامه؛ ِلال يظن به
 .3أن الواجب هو إجابة ادلعوة ،أما األكل فليس بواجب ،لكن إن اكن
كراهة طعامه ،وإن اكن نفال وَكن إفطاره جيرب قلب صاحب ادلعوة أفطر

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل
البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح
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الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة
اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)58112( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu
'anhu- bahwa ia mendengar Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Jika
salah seorang dari kalian melihat dalam
mimpinya sesuatu yang dia sukai, maka
sesungguhnya hal itu dari Allah -Ta’ālā-,
sebab itu hendaklah dia memuji Allah dan
hendaklah dia menceritakannya -dan di
dalam sebuah riwayat disebutkan: Maka
janganlah ia menceritakannya kecuali
kepada orang yang ia sukai-. Dan apabila
dia melihat dalam mimpinya suatu yang
tidak sukainya, maka hal itu bersumber
dari setan, sebab itu hendaklah dia
memohon perlindungan dari
keburukannya serta janganlah dia
menceritakannya kepada seorang pun
karena hal itu tidak akan
membahayakannya".

َ ُّ ُ
 فإنما يه من اهلل،إذا رأى أحدكم رؤيا حيِبها
ْ ْ َ ر
َ ْ َ
 َويلُحدث بها، فليحمد اهلل عليها،تعاىل

**

1101. Hadis:

: احلديث.1101

ْ
 أنه سمع:-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِر ِّي
 «إذا رأى: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ
ْ
ُ ُ
 فليَح َمد، فإنما يه من اهلل تعاىل،حي ُّب َها
ِ أحدكم ُرؤيا
ْ ِّ ُ
ْ ِّ َ ُ ْ َ
 فال حيَدث بها: ويف رواية- حدث بها
 ويل،اهلل عليها
ْ َ
ُّ َإال من ُحي
َ
 فإنما، وإذا رأى غري ذلك ِمما يكره-ب
َْ
ْ
َ ُ ْ
َ ِّ َ
 وال يَذك ْرها،رشها
 فليَ ْستَ ِعذ من،يه من الشيطان
.»ألحد؛ فإنها ال ترضه

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ia
mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, “Jika salah seorang dari kalian melihat
dalam mimpinya sesuatu yang dia sukai, maka
sesungguhnya hal itu dari Allah -Ta’ālā-, sebab itu
hendaklah dia memuji Allah dan hendaklah dia
menceritakannya -dan di dalam sebuah riwayat
disebutkan: Maka janganlah ia menceritakannya
kecuali kepada orang yang ia sukai-. Dan apabila dia
melihat dalam mimpinya suatu yang dia tidak sukai,
maka hal itu bersumber dari setan, sebab itu hendaklah
dia memohon perlindungan dari keburukannya serta
janganlah dia menceritakannya kepada seorang pun
karena hal itu tidak akan membahayakannya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Jika seorang Muslim melihat di dalam mimpinya
sesuatu yang membahagiakannya, sesungguhnya itu
adalah kabar gembira baginya dari Allah -Ta’ālā-,
sebab itu hendaklah ia memuji Allah -‘Azzā wa Jallāatas adanya kabar gembira itu dan janganlah ia
menceritakannya kecuali kepada orang yang ia sukai
dari keluarganya, tetangganya, dan sahabatsahabatnya yang saleh. Jika ia melihat selain itu
berupa sesuatu yang tidak disukanyai dari mimpi buruk
yang ia benci penampakannya atau ia benci takwilnya,
maka sesungguhnya itu adalah khayalan-khayalan dari
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 فإنما يه بشارة هل،إذا رأى املسلم يف منامه ما يرسه

،من اهلل تعاىل فليحمد اهلل عز وجل ىلع هذه البشارة
وال حيدث بها إال من حيب من أهله وجريانه

 وإذا رأى غري ذلك مما،وأصحابه الصاحلني منهم

 أو،يكره من الرؤيا القبيحة اليت يكره صورتها

يكره تأويلها فإنما يه خياالت شيطانية يصورها

، يلخوفه وحيزنه بها،الشيطان نلفس انلائم يف منامه
ِّ َ فإذا رأى ذلك فليستعذ باهلل من
.رشها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
setan yang ditampakkan oleh setan terhadap diri orang
yang tidur tersebut di dalam mimpinya dengan tujuan
menakut-nakutinya dan membuatnya sedih. Maka jika
melihat hal itu hendaklah ia berlindung kepada Allah
dari keburukannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلمد  :وصف املحمود بالكما ل ،سواء اكن ذلك كماال بالعظمة ،أو كماال باإلحسان وانلعمة ،واهلل تعاىل حممود ىلع أوصافه كها وأفعاهل كها.

• الرؤيا  :الرؤيا واحللم عبارة عما يراه انلائم يف نومه من األشياء ،لكن أطلقت الرؤيا ىلع ما يراه من اخلري واليشء احلسن ،واحللم ىلع ما يراه
من الرش والقبيح.
• فليستعذ  :فليقل :أعوذ باهلل من رش ما رأيت .وحنو ذلك

فوائد احلديث:
 .1الرؤيا الصاحلة الصادقة من اهلل ،واحللم من الشيطان أو ختليط انلفس.
 .2ينبيغ ىلع العبد إذا رأى ما حيب أن حيمد اهلل عليها وحيدث بها اعلم أو من حيب ،وأما إذا رأى ما يكره فليستعذ باهلل من الشيطان الرجيم،
ً
وال حيدث بها أحدا؛ فإنها ال ترضه.

 .3احلمد عند حدوث انلعم ،وجتدد املنن فذلك سبب دلوامها.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني ،محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل،
1423ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه- .
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .انلهاية يف غريب احلديث واألثر-املؤلف :أبو السعادات ابن األثري-
حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح-املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م.

الرقم املوحد)3285( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Humām bin Al-Hāriṡ, dari Al-Miqdād raḍiyallāhu 'anhu-: bahwa ada seorang
lelaki yang sedang memuji Usman raḍiyallāhu 'anhu-, lalu al-Miqdād menuju
tempat orang tersebut, kemudian
berjongkok di atas ke dua lututnya dan
mulailah melempari orang tersebut dengan
pasir di mukanya. Usman -raḍiyallāhu
'anhu- lalu berkata kepadanya, "Mengapa
kamu berbuat demikian?" Dia menjawab:
Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- telah bersabda, “Jika kalian
melihat orang-orang yang suka memuji,
maka lemparkanlah tanah ke wajah-wajah
mereka." (HR. Muslim).

 فاحثوا يف وجوههم الُتاب،إذا رأيتم املداحني

**

1102. Hadis:

: احلديث.1102

أن رجال جعل يمدح:-ريض اهلل عنه- عن املقداد
ََ
َ -ريض اهلل عنه- عثمان
فجثا ىلع
،فع ِم َد املقداد
َ َ فجعل َحيْثُو يف وجهه احل َ ْصب،ركبتيه
 فقال هل.اء

Dari Humām bin Al-Hāriṡ, dari Al-Miqdād -raḍiyallāhu
'anhu-: bahwa ada seorang lelaki yang sedang memuji
Usman -raḍiyallāhu 'anhu-, lalu al-Miqdād menuju
tempat orang tersebut, kemudian berjongkok di atas ke
dua lututnya dan mulailah melempari orang tersebut
dengan pasir di mukanya. Usman -raḍiyallāhu 'anhulalu berkata kepadanya, "Mengapa kamu berbuat
demikian?" Dia menjawab: Sesungguhnya Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah bersabda, “Jika kalian
melihat orang-orang yang suka memuji, maka
lemparkanlah tanah ke wajah-wajah mereka".

صىل اهلل-  إن رسول اهلل: ما شأنك؟ فقال:عثمان
ُْ
َ المداح
َ  «إذا رأيتم: قال-عليه وسلم
 فاحثوا يف،ني
ِ
.»وجوههم الرتاب

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dari Al-Miqdād -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa seorang  أن رجال امتدح عثمان-ريض اهلل عنه- عن املقداد
laki-laki memuji Usman -raḍiyallāhu 'anhu-, lalu alMiqdād duduk jongkok di atas ke dua lututnya dan  فجلس املقداد ىلع ركبتيه وأخذ-ريض اهلل عنهmengambil pasir kemudian melemparkannya ke wajah  فسأهل،صغري احلىص ورماها يف وجه هذا املادح
orang yang memuji tersebut. Lalu Usman -raḍiyallāhu
صىل اهلل-  فأخرب أن انليب،عثمان ملاذا فعل ذلك
'anhu- bertanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Ia
pun memberitahukan kepadanya bahwa Nabi -  أمرنا إذا رأينا املداحني أن نريم يف-عليه وسلم
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah memerintahkan kita,
.وجوههم الرتاب
jika kita melihat orang-orang yang suka memuji agar
melemparkan tanah/debu ke wajah-wajah mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
َ
ْ
َ ْ
َ
-ريض اهلل عنه-  ال ِمقدام بن َمع ِدي ك ِرب:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. قصد: • عمد

137

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• جثا  :جلس ىلع ركبتيه ويه جلسة املستوفز.
• حيثو  :يريم.

• احلصباء  :صغار احلىص.

فوائد احلديث:
 .1ال جيوز اإلصغاء ألقوال املداحني وعدم ماكفأتهم ىلع مدحهم إال حبثو احلصباء يف وجوههم.
 .2رسعة استجابة الصحابة لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتطبيق سنته.
 .3السنة قد ختىف ىلع كبار الصحابة -ريض اهلل عنهم-.
 .4األصل يف األدلة الرشعية العمل بظاهرها اذلي يقتضيه لسان العرب ،كما هو فهم املقداد للحديث وإقرار عثمان -ريض اهلل عنهم-.
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5736( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Jika salah seorang di antara kalian
memukul saudaranya hendaklah menjauhi
!wajah

إذا رضب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه

 .1103احلديث:

**

1103. Hadis:

عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, “Jika salah seorang di
ْ َ
َ َْ ْ
َ َ َ َ َ ُ ُ
جتَ
كْ
».
ه
الوج
ب
ن
ي
ل
ف
أخاه
م
وسلم« :-إذا رضب أحد
ِ
antara kalian memukul saudaranya hendaklah
!"menjauhi wajah

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

**

Derajat hadis: Hadis sahih

ً

ً

Makna global:

معىن احلديث أنه إذا رضب أحدكم شخصا تأديبا Makna hadis ini adalah bahwa jika salah seorang di
ً
antara kalian hendak memukul seseorang sebagai
أو تعزيرا هل أو يف حد من حدود اهلل -تعاىل -أو bentuk didikan baginya, hukuman, atau karena ia
خلصومة أو غري ذلك فليحذر أن يرضبه ىلع وجههmelanggar batasan-batasan (hukum-hukum) Allah - ،
Ta’ālā-, atau karena permusuhan atau selain itu maka
ويلبتعد عن ذلك لك ابلعد ،ولو يف إقامة حد من
hendaklah ia berhati-hati agar tidak memukul wajahnya
حدود اهلل؛ ملا لوجه بين آدم من الكرامة ،فهو أرشف dan benar-benar menjauh dari memukul wajah,
األعضاء ،وهو اذلي حتصل به املواجهة ،ورضبه عليه meskipun dalam rangka menegakkan hukum-hukum
َ ْ ً )Allah karena pada wajah anak Adam (manusia
ْ ُْ َ
ً
إما أن يتلف منه عضوا ،وإما أن حي ِدث فيه شيئا؛ terdapat kehormatan. Wajah itu anggota badan yang
فالواجب اجتنابه ،وحيرم الرضب فيه ،سواء أكان paling mulia dan dengannyalah seseorang bisa
menghadapkan wajahnya pada orang lain. Dengan
الرضب ٍّ
حبق ،أو عن طريق االعتداء.
memukul wajah, bisa jadi mengakibatkan rusaknya
suatu anggota badan (yang terdapat di wajah) dan bisa
jadi mengakibatkan sesuatu lainnya. Maka wajib untuk
menjauhi bagian wajah dan diharamkan memukulnya,
baik pukulan itu karena sebab yang dibenarkan atau
karena adanya permusuhan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اخلالف
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق اإلنسان يف اإلسالم
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

حد أو تعزير أو غريهما.
• إذا رضب أحدكم  :يف ٍ

• أخاه  :خادمه ومملوكه ولك من هل والية عليه تلأديبه أو غريه.

• فليجتنب الوجه  :فليحذر أن يرضبه ىلع وجهه ،ويلبتعد عن ذلك لك ابلعد ،ولو يف إقامة حد من حدود اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اتقاء الوجه عند الرضب يف أي حال من األحوال.
 .2أن إقامة احلدود ال يقصد بها إهانة املسلم ،وال يقصد إتالفه وقتله ،وإنما يراد بها تطهريه من اذلنب اذلي وقع منه ،كما يقصد بها ردعه عن
أن يعود إيله ،ويلزنجر من تسول هل نفسه أن يعمل عمله.

 .3مرشوعية الرضب وجوازه إذا وجد سببه ،وهو عقوبة مرشوعة.

 .4اجتناب الرضب يف املواضع اليت فيها خطورة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه).

 صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىلَ
 2006 – 1427م  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
يح األحاكمِ
ِ
ِّ
لوغ َ
ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار
الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط  - 1فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص .الطبعة:
األوىل - 1356 ،منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة
املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية.اعم النرش  1410 :ـه 1990 -م.

الرقم املوحد)58257( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jika salah seorang dari kalian bersin, maka
hendaklah ia membaca: Al-Ḥamdulillāh.
Dan saudaranya atau sahabatnya
ََُْ ُ ُ َ َ َ َ َ
ُ َْ
َُ ْ ُ َْ
hendaklah mengucapkan: Yarḥamukallāh  ويلَقل َل،ِ احلمد هلل:إذا عطس أحدكم فليقل
َ َُ َْ ُُ
(Semoga Allah merahmatimu). Jika ia telah
َُأ ُخوه
يرمحك
:َل
قال
فإذا
،اهلل
ك
مح
ر
ي
:
ه
صاحب
أو
mengucapkan padanya: Yarḥamukallāh,
َْ ْ ََُْ
ُ َ َ ُ ْ ُ
ُ
maka hendaklah ia berkata:
 يهدِيكم اهلل ويصلِح بالكم: فليقل،اهلل
Yahdīkumullāh wa yuṣliḥu bālakum
(Semoga Allah memberimu petunjuk dan
memperbaiki keadaanmu).
**

1104. Hadis:

: احلديث.1104

صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ َْ ُ ُ َ َ َ َ َ
:كم فليَقل
 «إذا عطس أحد: قال-اهلل عليه وسلم
َ َُ َْ ُُ
ُ َ  َو ْيلَ ُق ْل،احل َ ْم ُد هلل
ُ هل أَ ُخ
 فإذا، يرمحك اهلل:وه أو صاحبه
ِ
ُ  َي ْهد: فَلْيَ ُق ْل، يرمحك اهلل:قال هل
ُ يكم اهلل
ُوي ْصلح
ِ
ِ
ُ َبَال
.»كم

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika
salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah ia
membaca: Al-Ḥamdulillāh. Dan saudaranya atau
sahabatnya hendaklah mengucapkan: Yarḥamukallāh
(Semoga Allah merahmatimu). Jika ia telah
mengucapkan padanya: Yarḥamukallāh, maka
hendaklah ia berkata: Yahdīkumullāh wa yuṣliḥu
bālakum (Semoga Allah memberimu petunjuk dan
memperbaiki keadaanmu)".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang Muslim jika دل احلديث ىلع أن املسلم إذا عطس فعليه أن حيمد
bersin maka hendaknya ia memuji Allah -Ta’ālākarena dengan bersinnya itu ia telah mendapatkan ؛ ألن العاطس قد حصل هل بالعطاس-تعاىل- اهلل
َََْ
nikmat dan manfaat yaitu dengan keluarnya uap yang غه اليت
ِ نعمة ومنفعة خبروج األخبرة املحتقنة يف ِدما
ُ
ً
tertahan di kepalanya yang apabila masih bercokol di
َ أمراضا َع
 ذلا رشع هل,رسة
لو بقيت فيه ألحدثت هل
ِ
dalamnya sungguh akan menyebabkan penyakitpenyakit berbahaya. Oleh karena itu, disyariatkan  ثم جيب ىلع من, ىلع هذه انلعمة-تعاىل- محد اهلل
baginya untuk memuji Allah atas nikmat ini. Kemudian  ويرد، يرمحك اهلل: بأن يقول هل,يسمعه أن يشمته
wajib bagi orang yang mendengarkannya untuk
menjawab dengan mengucapkan, “Yarḥamukallāh ، يهديكم اهلل ويصلح بالكم:عليه العاطس بقوهل
ٌ
(semoga Allah merahmatimu).” Dan orang yang bersin فحصل بالعطاس منفعة اعئدة ىلع العاطس وىلع
menjawab dengan mengucapkan: “Yahdīkumullāhu wa
. وهذا من عظيم فضل هذا ادلين ىلع انلاس,السامع
yuṣliḥu bālakum (Semoga Allah memberimu petunjuk
dan memperbaiki keadaanmu).” Maka dengan bersin
didapatkan manfaat yang kembali kepada orang yang
bersin dan kepada orang yang mendengarkan. Ini
merupakan salah satu keagungan yang menunjukkan
keutamaan agama ini atas manusia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• يهديكم اهلل  :يرشدكم باإليصال إىل ما يرضيه.
• بالكم  :حالكم.

فوائد احلديث:
 .1السنة أن يقول العاطس :احلمد هلل ,وجيب ىلع من سمعه بعد محد اهلل أن يقول هل :يرمحك اهلل ,ويرد العاطس بعدها بقوهل :يهديكم اهلل
ويصلح بالكم.

 .2الزيادة ىلع ما ورد من األدعية يف احلديث غري مرشوعة واالتباع خري من االبتداع.

 .3احلث ىلع مقابلة ادلاعء بمثله ،واملاكفأة ىلع اجلميل باجلميل مما يدعم احلب واإلخاء.

 .4احلديث ديلل ىلع عظيم نعمة اهلل ىلع العاطس ,ويؤخذ ذلك مما رتب عليه من اخلري.
 .5رشع اهلل هذه انلعم املتوايلات يف زمن يسري فضال منه وإحسانا.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رشح

رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -
الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه- .
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)3433( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jika salah seorang dari kalian bersin, maka
hendaklah ia membaca: Al-Ḥamdulillah.
Dan saudaranya berkata kepadanya:
Yarḥamukallah. Jika saudaranya telah
mengucapkan: Yarḥamukallah, maka
hendaklah ia (yang bersin) berkata:
Yahdikumullah wa yuṣliḥu bālakum

 ويلقل َل, احلمد هلل:إذا عطس أحدكم فليقل
, يرمحك اهلل: فإذا قال َل,أخوه يرمحك اهلل
 ويصلح بالكم, يهديكم اهلل:فليقل

**

1105. Hadis:

: احلديث.1105

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُْ َْ
: «إذا َع ِط َس أحدكم فليَقل:-صىل اهلل عليه وسلم
ُْ ْ
: ويلَقل هل أخوه يرمحك اهلل؛ فإذا قال هل،احلمد هلل
ُْ َْ
ْ ُ
».ويص ِلح بالكم
، يهديكم اهلل:يرمحك اهلل؛ فليَقل

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"JJika salah seorang dari kalian bersin, maka
hendaklah ia membaca: Al-Ḥamdulillah. Dan
saudaranya berkata kepadanya: Yarḥamukallah. Jika
saudaranya telah mengucapkan: Yarḥamukallah,
maka hendaklah ia (yang bersin) berkata:
Yahdikumullah wa yuṣliḥu bālakum."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Bersin adalah kenikmatan. Ketika bersin berarti  احنباسها، وهو خروج أخبرة من اجلسم،العطاس نعمة
ً
seseorang mengeluarkan angin dari dalam tubuh.
أن
للعاطس
يستحب
فذلا
،اجلسم
يف
َخوال
يسبب
Tertahannya angin itulah yang menyebabkan lemas
ِّ
dan malas. Oleh sebab itu, orang yang bersin  أن سهل خروج هذه األخبرة من-تعاىل- حيمد اهلل
hendaknya memuji Allah dengan berucap: "Al واتلثاؤب من، وألن العطاس من اهلل،جسمه
Ḥamdulillah", karena Allah telah memudahkan
ٌ
keluarnya racun yang mengendap dalam tubuhnya. ، فالعطاس ديلل ىلع نشاط جسم اإلنسان،الشيطان
Dan memang bersin itu murni dari Allah. Sedangkan  ويقول.وهلذا جيد اإلنسان راحة بعد العطاس
menguap itu dari setan. Bersin merupakan tanda
sehatnya tubuh seseorang. Oleh karena itu seseorang  وهو داعء مناسب ملن عويف يف، يرمحك اهلل:سامعه
merasa
lega
setelah
bersin.
Orang
yang  يهديكم اهلل: ثم جييب العاطس فيقول،بدنه
mendengarnya
hendaklah
mengucapan:
-  فهذه من احلقوق اليت بينها انليب.ويصلح بالكم
Yarḥamukallah (semoga Allah merahmatimu)". Inilah
doa yang tepat buat orang yang dikaruniai kesehatan  إذا قام بها انلاس بعضهم مع-صىل اهلل عليه وسلم
jasmaninya. Kemudian orang yang bersin membalas  حصل بذلك األلفة واملودة وزال ما يف القلوب،بعض
doa
saudaranya
itu
dengan
mengucapkan:
.وانلفوس من الضغائن واألحقاد
"Yahdīkumullāh wa yuṣliḥu bālakum (semoga Allah
memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu)".
Inilah hak-hak yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Jika ini dilakukan antar
sesama, maka persahabatan dan keramahan akan
terwujud, dan otomatis menghilangkan rasa iri dan
dengki di antara mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب:اتلصنيف
. روه ابلخاري:راوي احلديث
**

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

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• بالكم  :ابلال :القلب واحلال واخلاطر.
ُ
• عطس  :اندفع اهلواء من أنف العاطس بعنف أو من فمه؛ لعارض ،وس ِمع هل صوت.
• يهديكم اهلل  :يرشدكم باإليصال إىل ما يرضيه.

فوائد احلديث:

ُ
 .1العطاس نعمة من نعم اهلل -تعاىل ،-وذلا أمر العاطس حبمد اهلل عند جتدد هذه انلعمة.
 .2ينبيغ للعاطس أن يُكافئ من داع هل بالرمحة ،بأن يدعو هل باهلداية وصالح احلال مما يدعم احلب واإلخاء.
 .3من سمع العاطس حيمد اهلل؛ فإنه مأمور ً
أيضا بأن يقول هل :يرمحك اهلل ،وهو داعء مناسب ملن عويف يف بدنه.

 .4دلت السنة أن تشميت العاطس مقترص ىلع املسلمني فيما بينهم ،وأما غريهم فال يدىع هلم بالرمحة ،وإنما يدىع هلم باهلداية وصالح ابلال.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن
صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـه
الطبعة الرابعة عرش  1407ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل البسام ،مكة ،مكتبة األسدي ،الطبعة اخلامسة .1423 ،منحة العالم رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،

الرقم املوحد)5337( :
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Jika salah seorang di antara kalian
memukul (berkelahi), maka hindarilah
memukul wajah

إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه

 .1106احلديث:

**

1106. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu’,
(Nabi bersabda), “Jika salah seorang di antara kalian
َ َْ ْ
جتَ
ب
ن
عليه وسلم -قال« :إذا قاتل أحدكم فلي
ِ
ِ
”!memukul (berkelahi), maka hindarilah memukul wajah

الوجه».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف احلديث أن اإلنسان إذا أراد أن يرضب أحدا فعليه Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika
seseorang ingin memukul orang lain maka hendaklah
أن جيتنب الرضب يف الوجه ،ألنه جممع املحاسن ،وهو dia menghindari memukul wajah, karena wajah adalah
pusat keindahan (kecantikan atau ketampanan), dan
لطيف فيظهر فيه أثر الرضب.
wajah itu sensitif sehingga akan tampak padanya
bekas pukulan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اخلالف
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• قاتل  :ضارب ونازع بايلد.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن رضب الوجه ،وهذا اعم يف احلدود وغريها ،ويف اإلنسان واحليوان.
 .2أن الوجه هو مجال اإلنسان ،وذلا أمر باجتنابه عند املقاتلة.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ط1428 1ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر العسقالين ،دار الصديق  -الطبعة األوىل 2002 - 1423م.

الرقم املوحد)5327( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau
bersabda: "Apabila salah seorang diantara
kalian bertemu dengan saudaranya
hendaknya ia mengucapkan salam
padanya. Jika keduanya dihalangi pohon,
atau tembok, atau batu, kemudian bertemu
lagi hendaknya ia mengucapkan salam lagi
kepadanya".

َُْ َ ر
َ
ْ َ َ
ُ
َ ِ إذا ل
 فإن حالت،ِق أحدكم أخاه فليسل ْم عليه
َ َ
َ َ
ٌ  أو ج َد،بينهما شجرة
، ثم ل ِقيه، أو حج ٌر،ار
ِ
َُْ َ ر
ْ
فليسلم عليه
**

1107. Hadis:

: احلديث.1107

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa -صىل اهلل عليه وسلم- عن أيب هريرة عن رسول اهلل
َ
sallam- beliau bersabda: "Apabila salah seorang
ُ
ْ ِّأحدكم أخاه فَلْيُ َسل
َ ِ  «إذا ل:قال
فإن
،عليه
م
يق
diantara kalian bertemu dengan saudaranya
ْ ََحال
َ َ
ٌ َ  أو،ت بينهما شجرة
ٌ َ َ
hendaknya ia mengucapkan salam padanya. Jika ، ثم ل ِقيه، أو حجر،جدار
ِ
ِّ ْ َ
keduanya dihalangi pohon, atau tembok, atau batu,
.»فليُ َسل ْم عليه
kemudian bertemu lagi hendaknya ia mengucapkan
salam lagi kepadanya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Seorang muslim diperintahkan, dalam konteks anjuran, املسلم مأمور ىلع سبيل االستحباب بإلقاء السالم
mengucapkan salam pada saudaranya sesama muslim
setiap kali bertemu. Hingga jika mereka besama-sama,  ثم، حىت إن اكنوا معا،ىلع أخيه املسلم كما لقيه
kemudian berpisah karena satu dan lain hal, kemudian ، ثم تالقوا ولو عن قرب،افرتقوا لغرض من األغراض
ِّ
bertemu lagi meskipun jaraknya belum lama, maka
 أنا عهدي به:فإن من السنة أن يسلم عليه وال يقول
menurut sunnah ia dianjurkan mengucapkan salam lagi
kepadanya. Dan tidak mengatakan, "Aku baru saja  ولو حالت بينهما شجرة أو، بل يسلم عليه،قريب
bertemu dengannya." akan tetapi tetap mengucapkan جدار أو صخرة حبيث يغيب عنه فإن من السنة إذا
salam kepadanya. walaupun keduanya hanya
ِّ
.لقيه مرة ثانية أن ي ُ َسلم عليه
terpisahkan oleh pohon, tembok atau batu yang
membuat saudaranya tidak kelihatan maka menurut
sunnah ia dianjurkan mengucapkan salam lagi
kepadanya apabila bertemu kembali.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان:اتلصنيف
. رواه أبو داود:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. فصلت: • حالت

:فوائد احلديث
. شجرة أو حجر كبري أو جدار،  استحباب السالم عند لك لقاء ولو فصل بني اللقاءين.1
. ىلع إفشاء سنة السالم واملبالغة فيه؛ ملا فيه من جلب املودة واأللفة بني املسلمني-صىل اهلل عليه وسلم-  شدة حرصه.2
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا –بريوت - .صحيح اجلامع الصغري

وزياداته  :حممد نارص ادلين األبلاين -دار املكتب اإلساليم-بريوت بلنان - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل
محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار
املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه  -نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3552( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Apabila kalian memakai pakaian dan
apabila kalian berwudu, maka mulailah
dengan (organ tubuh) bagian kanan kalian!

 فابدأوا بأيامنكم، وإذا توضأتم،إذا لبستم
**

1108. Hadis:

: احلديث.1108

ً
ْ  «إ َذا لَب:مرفواع
Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', ،ستُم
-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ِ ِ
"Apabila kalian memakai pakaian dan apabila kalian
ُ ُ َََ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ
.»
م
ك
 فابدأوا بأيا ِمن،و ِإذا توضأتم
berwudu, maka mulailah dengan (organ tubuh) bagian
kanan kalian"!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ini menegaskan  موضوع-ريض اهلل عنه- أكد حديث أيب هريرة
perkara disunahkannya memulai dari (organ tubuh)
bagian kanan dalam hal-hal yang mulia. Dia  فروى أن رسول،استحباب اتليمن يف األمور الكريمة
meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila  "إذا لبستم" أي: قال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
kalian memakai pakaian," yakni, apabila kalian hendak
.أردتم اللبس و"إذا توضأتم" أي أردتم أعماهل
memakai pakaian. Dan "Apabila kalian berwudu,"
yakni, apabila kalian hendak mengerjakan wudu. ،"فابدءوا بأيامنكم" مجع أيمن وهو خالف األيرس
"Maka mulailah dengan (organ) bagian kanan kalian,"  قبل األيرس،فيدخل اجلانب األيمن يف حنو القميص
bentuk jamak dari kata "Aiman (kanan)", yaitu lawan
kata "al-Aisar (kiri)". Dengan demikian hendaklah  ثم اعلم،ويقدم ايلمىن من يديه ورجليه يف الوضوء
memasukkan sisi sebelah kanan seperti (ketika ،أن من أعضاء الوضوء ما ال يستحب فيه اتليامن
memakai) baju sebelum sisi sebelah kiri, dan
 بل يطهران دفعة، واخلدان، والكفان،وهو األذنان
mendahulukan tangan dan kaki kanan dalam berwudu.
Orang yang tidak sehat pun harus memulai dari organ  فإن تعذر ذلك كما يف حق األقطع وحنوه قدم،واحدة
tubuh bagian kanan dalam semua perbuatan wudu.
.ايلمني
Kemudian perlu diketahui bahwa ada beberapa
anggota wudu yang tidak disunahkan memulai dari
sebelah kanan, yaitu kedua telinga, kedua telapak
tangan, dan kedua pipi. Justru keduanya harus dibasuh
sekaligus. Hanya saja jika berhalangan untuk
melakukannya, seperti pada orang yang buntung dan
sebagainya, maka hendaknya memulai dari organ
tubuh sebelah kanan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
. والرتمذي وابن ماجه وأمحد، رواه أبوداود واللفظ هل:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ ُ َ
ُ
. أي ايلمني عند لبس اثلياب والوضوء، أي ابلداءة بامليامن: • فاب ْ َدأوا بَأيَا ِم ِنكم
ً
َُ َ
ُّ
ِّ اتلعب ُد هلل
َ  مشتَ ٌق من:والو ُضوء يف اللُّغة
ُ ، أي رشعتم فيه: • تَ َوضأتُم
عز وجل بغسل األعضاء األربعة ىلع
: ورشاع، ويه انلظافة واحل ُ ْس ُن،الو َضاء ِة
.صفة خمصوصة

:فوائد احلديث
. وتقديم اليسار فيما طريقه األذى والقذر، يف استحباب ابلداءة بايلمني فيما طريقه اتلكريم: احلديث مؤكد لقاعدة الرشيعة.1
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 .2استحباب ابلدء بايلمني يف الوضوء ولبس اثلياب.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص1395 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل
مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض
الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .الرشح
املمتع ىلع زاد املستقنع ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي1428 - 1422 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني
برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط،3
املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت1392 ،ه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.

الرقم املوحد)3356( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Hurairah, dari Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, beliau bersabda,
“Sungguh seorang hamba berbicara dengan
satu perkataan yang mengundang keridaan
Allah namun dia tidak menganggapnya
penting; tetapi dengan perkataan itu Allah
menaikkannya beberapa derajat. Dan
sungguh seorang hamba berbicara dengan
satu perkataan yang mengundang
kemurkaan Allah, namun dia tidak
menganggapnya penting; tetapi dengan
perkataan itu dia terjungkal ke dalam
neraka jahanam.” (HR. Bukhari). Dan dari
Abu Abdirrahman Bilāl bin Ḥāriṡ Al-Muzanī
َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ
-raḍiyallāhu 'anhu-: Bahwa Rasulullah َ باللك َمة من ر ْض
تعاىل
اهلل
ان
و
إن العبد يلتلكم
ِ
ِ
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah bersabda,
ُْ َ
ً
َ
َ
“Sungguh seorang hamba berbicara dengan
 وإن،ما يل ِِق هلا باال ي ْرفعه اهلل بها درجات
َّ َ َ َ َ ْ َ
satu perkataan yang mengundang keridaan
َ َ
َ َ
العبد يلَتلك ُم باللكِمة من سخ ِط اهلل تعاىل ال
Allah namun dia tidak mengira sebelumnya
ُْ
َْ ً
َّ َ
bahwa perkataan itu akan mencapai
يل ِِق هلا باال يه ِوي بها يف جهنم
derajat yang begitu tinggi, yaitu dengan
sebab perkataan itu Allah menuliskan
keridaan untuknya hingga hari ia berjumpa
dengan-Nya (kiamat). Dan sungguh
seorang hamba berbicara dengan satu
perkataan yang mengundang kemurkaan
Allah, namun tidak dia kira sebelumnya
bahwa perkataannya itu akan
menghinakannya sedemikian rupa, yaitu
dengan sebab perkataan itu Allah akan
menuliskan kemurkaan-Nya untuk orang
tersebut hingga hari ia berjumpa denganNya (kiamat).” (HR. Malik dalam AlMuwaṭṭa`, dan Tirmiżi, dan ia berkata:
Hadis hasan sahih).
**

1109. Hadis:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, beliau bersabda, “Sungguh seorang hamba
berbicara dengan satu perkataan yang mengundang
keridaan Allah namun dia tidak menganggapnya
penting; tetapi dengan perkataan itu Allah
menaikkannya beberapa derajat. Dan sungguh
seorang hamba berbicara dengan satu perkataan yang
mengundang kemurkaan Allah, namun dia tidak
menganggapnya penting; tetapi dengan perkataan itu
dia terjungkal ke dalam neraka jahanam.” (HR.
Bukhari). Dan dari Abu Abdirrahman Bilāl bin Ḥāriṡ AlMuzanī -raḍiyallāhu 'anhu-: Bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah bersabda, “Sungguh
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: احلديث.1109

: قال-صىل اهلل عليه وسلم-  عن انليب،عن أيب هريرة
َ ْ
ُ َ َََ
ان اهلل تعاىل ما
ِ «إن العبد يلتلكم باللكمة من ِرضو
ْ
َ َ
َ ً
 وإن العبد يلَتَلك ُم،درجات
يُل ِيق هلا بَاال يَ ْرف ُع ُه اهلل بها
ٍ
ْ
َ
َْ ً
باللكمة من َسخ ِط اهلل تعاىل ال يُل ِيق هلا بَاال يه ِوي بها
 وعن أيب عبد الرمحن بالل بن احلارث.»يف جهنم
صىل اهلل عليه-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- املزين
َ ْ
ُ َ َََ
ان اهلل
ِ  «إن الرجل يلتلكم باللكمة من ِرضو: قال-وسلم
ْ تعاىل ما اكن يظن أن تبلغ ما بَلَ َغ
ت يكتب اهلل هل
َ َ
َْ
َ ْ
 وإن الرجل يلَتَلك ُم باللكمة،بها ِرض َوان ُه إىل يوم يَلق ُاه

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َ

َ
ْ َ َ
seorang hamba berbicara dengan satu perkataan yang ت يكتب
من َسخ ِط اهلل ما اكن يظن أن تبلغ ما بلغ
mengundang keridaan Allah namun dia tidak mengira
َْ
ُ َ
.»اهلل هل بها َسخ َطه إىل يوم يَلق ُاه
sebelumnya bahwa perkataan itu akan mencapai
derajat yang begitu tinggi, yaitu dengan sebab
perkataan itu Allah menuliskan keridaan untuknya
hingga hari ia berjumpa dengan-Nya (kiamat). Dan
sungguh seorang hamba berbicara dengan satu
perkataan yang mengundang kemurkaan Allah, namun
tidak dia kira sebelumnya bahwa perkataannya itu akan
menghinakannya sedemikian rupa, yaitu dengan sebab
perkataan itu Allah akan menuliskan kemurkaan-Nya
untuk orang tersebut hingga hari ia berjumpa denganNya (kiamat)”.
**

Derajat hadis: Sahih dengan dua riwayatnya

 صحيح بروايتيه:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ إن
Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan ، وحيبه-تعاىل- العبد يلتلكم باللكمة مما يريض اهلل
perkataan yang membuat Allah -Ta'ālā- rida dan
اكنلصح
menyukainya seperti ungkapan nasehat, petunjuk dan  وال يظن أن هذه اللكمة،واإلرشاد واتلعليم
َََ
kajian ilmu, sedangkan dirinya tidak mengira bahwa  فريفعه اهلل،-تعاىل- تبلغ به ما بلغت من رضوان اهلل
dengan kalimat tersebut ia akan mencapai derajat yang
 وكذلك يتلكم بكلمة من.بها يف ادلرجات العىل
tinggi berupa keridaan Allah -Ta'ālā-; namun ternyata
ُ
dengan perkataannya tersebut Allah mengangkatnya  اكلغيبة وانلميمة وابلهتان؛،اللكمات اليت تسخط اهلل
pada derajat kemuliaan tertinggi. Demikian juga ada
.فيسقط بسببها يف جهنم يوم القيامة
orang yang berbicara dengan perkataan yang
membuat Allah murka, seperti gibah, adu domba dan
fitnah; sehingga akibat dari perkataan tersebut dia
terjatuh ke dalam neraka jahanam pada hari kiamat
nanti.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وابن ماجه ومالك وأمحد:-ريض اهلل عنه-  حديث بالل املزين. رواه ابلخاري:-ريض اهلل عنه-  حديث أيب هريرة:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
-ريض اهلل عنه- ابو عبد الرمحن بالل بن احلارث املزين
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. وال يظن أنها تؤثر شيئا، ال يتأملها خباطره وال يتفكر يف اعقبتها: • ما يليق هلا باال
. غضب اهلل: • سخط اهلل
ً
.ساقطا
 يزنل فيها: • يهوي

:فوائد احلديث

ُ
َ  والوعيد،الوعد برفع ادلرجات يف اجلنة ىلع اتلَ َلكُم باخلري
َ .1
.بالهوي يف انلار ىلع اتللكم بالرش
. الالكم حسن وقبيح؛ فما اكن يف رضوان اهلل فهو حسن وما اكن يف سخطه فهو قبيح.2

. اتلحذير مما يرض باملرء يف دينه ودنياه والرتغيب فيما ينفعه يف دينه وديناه.3

. اجلنة درجات وانلار درَكت.4
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .موطأ اإلمام مالك،
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،اعم النرش 1406 :ـه1985 -م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3608( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Sesungguhnya Allah -Ta'ālāmembentangkan tangan-Nya pada waktu
malam untuk menerima taubat orang yang
berbuat kesalahan di waktu siang dan juga
membentangkan tangan-Nya di waktu
siang untuk menerima taubat orang yang
berbuat kesalahan di waktu malam, sampai
matahari terbit dari arah barat.

َّ
َ
َْ ُ ُ َ
ُ
ميسء
بالليل يلتوب
إن اهلل -تعاىل -يبسط يده
ِ
َ
َْ ُ ُ َ
َّ
َّ
ُ
الليل،
ميسء
هار يلتوب
هار ،ويبسط يده بانل ِ
انل ِ
ِ
َ ْ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ
حىت تطلع الشمس مِن مغ ِربِها

 .1110احلديث:

**

1110. Hadis:

عن أيب موَس عبد اهلل بن قيس األشعري -ريض اهلل

عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهلل
تعاىل -يَبْ ُس ُط ََ
ُ
هار،
يده
بالليل يلتوب ميسء انل ِ
ِ
َ ُ
َْ ُ ُ َ
َ
ُ
الليل ،حىت ت ْطل َع
ميسء
يلتوب
هار
ويبسط يده بانل ِ
ِ
ْ
الش ْم ُس ِم ْن َمغ ِربِ َها».
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari -raḍiyallāhu
'anhu-, "Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- membentangkan
tangan-Nya pada waktu malam untuk menerima taubat
orang yang berbuat kesalahan di waktu siang dan juga
membentangkan tangan-Nya di waktu siang untuk
menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di
waktu malam, sampai matahari terbit dari arah barat".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

اهلل -عز وجل -يقبل اتلوبة -حىت وإن تأخرت -فإذا Allah 'Azza wa Jalla menerima taubat - bahkan
meskipun terlambat -. Apabila seorang manusia
ً
أذنب اإلنسان ذنبا يف انلهار ،فإن اهلل -تعاىل -يقبل melakukan dosa di siang hari, maka Allah -Ta'ālā-
توبته ولو تاب يف الليل ،وكذلك إذا أذنب اإلنسان menerima taubatnya, seandainya ia bertaubat di
malam hari. Demikian juga apabila dia melakukan dosa
ذنبًا يف الليل ،فإن اهلل -تعاىل -يقبل توبته ولو تاب يف
di malam hari, maka Allah -Ta'ālā- menerima taubatnya
انلهار؛ ما لم تطلع الشمس من مغربها ويه من meskipun ia bertaubat di siang hari, selama matahari
belum muncul dari barat dimana ini adalah salah satu
عالمات الساعة الكربى.
tanda kiamat besar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يبسط يده  :إن هلل يدا حقيقة تليق جبالهل ولكن نفوض كيفية يده وبسطها إيله سبحانه.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة ايلد هلل سبحانه وتعاىل.
 .2رمحة اهلل بعباده وعفوه عنهم شامل جلميع األزمنة؛ فال َيتص بها زمان دون زمان وإن اكن بلعضها مزية ىلع غريها.
ً
مفتوحا ،ويغلق بابها بمطلع الشمس من مغربها اذلي هو عالمة كربى من عالمات قيام الساعة.
 .3قبول اتلوبة مستمر ما دام بابها
 .4اهلل -سبحانه وتعاىل -يقبل توبة العبد وإن تأخرت ،لكن املبادرة باتلوبة يه الواجب.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار

الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4318( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya orang yang bangkrut dari
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ
ْ ُ َّ
umatku adalah orang datang pada hari
ة
ال
إن المفلس مِن أم ِيت من يأ ِيت يوم ال ِقيام ِة بِص
kiamat dengan (pahala) shalat, puasa dan
َ ََ
َ َ ْ َ َ َْ َ ََ َ َ َ
zakat. Namun ia datang telah mencela si
، وقذف هذا، ويأ ِيت وقد شتم هذا،و ِصيامٍ وزاكة
ini, menuduh si ini, memakan harta si ini,
َ َ
َ
َ َ َ
ََ َ َ َ
،هذا
ب
ورض
،هذا
م
د
ك
ف
وس
،هذا
مال
ل
ك
وأ
menumpahkan darah si ini dan memukul si
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ini. Maka orang ini diberi dari
 وهذا مِن حسنات ِ ِه،فيعطى هذا مِن حسنات ِ ِه
kebaikannya, dan orang ini juga diberi dari
kebaikannya
**

1111. Hadis:

: احلديث.1111

ً
 «أتدرون من: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُْ
َ
المف ِلس فينا من ال ِدره َم هل وال
:املفلس؟» قالوا
 «إن املفلس من أميت من يأيت يوم: فقال،َمتَاع
َ
، ويأيت وقد شتَ َم هذا،القيامة بصالة وصيام وزَكة
َ َ َ
 ورضب،وسفك دم هذا
، وأكل مال هذا،وقذف هذا

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
(Nabi bersabda), “Apakah kalian tahu siapa orang yang
bangkrut itu?” Para sahabat menjawab, “Orang yang
bangkrut di tengah kami adalah orang yang tidak punya
dirham dan harta benda.” Lalu beliau bersabda,
“Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku
adalah orang datang pada hari kiamat dengan (pahala)
salat, puasa dan zakat. Namun ia datang telah mencela  فإن، وهذا من حسناته، فيعطى هذا من حسناته،هذا
si ini, menuduh si ini, memakan harta si ini,
َ ُْ
menumpahkan darah si ini dan memukul si ini. Maka  أخذ من،فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه
ْ خطاياهم َف ُطر
orang yang ini diberi dari kebaikannya, dan orang ini
». ثم ُط ِر َح يف انلار،حت عليه
ِ
juga diberi dari kebaikannya. Hingga jika semua
kebaikannya habis padahal semua dosanya belum
habis, diambillah kesalahan-kesalahan (orang yang
dizaliminya), lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia
pun dilemparkan ke dalam neraka.”
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kepada
para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum-, “Apakah kalian
mengetahui siapa orang yang bangkrut itu?” Maka
mereka pun menjawab dengan apa yang selama ini
dipahami oleh kalangan masyarakat, mereka
menjawab, “Dialah orang fakir yang tidak mempunyai
uang dan harta benda.” 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 shaleh yang banyak; berupa shalat, puasa
dan zakat, namun ia dahulunya ia telah mencela si
fulan, memukul si fulan, mengambil harta si fulan,
menuduh si fulan, menumpahkan darah si fulan. Dan
pada hari itu, orang-orang tersebut ingin mengambil
hak mereka; apa yang mereka tidak dapatkan di dunia,
akan mereka ambil di akhirat, sehingga mereka
menuntut balas darinya. Maka si fulan mengambil
kebaikannya, si satu lagi juga mengambil kebaikannya
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 الصحابة رضوان-صىل اهلل عليه وسلم- يسأل انليب
 فأخربوه بما. أتدرون من املفلس:اهلل عليهم فيقول

 هو الفقري اذلي ليس: فقالوا،هو معروف بني انلاس

صىل اهلل عليه-  فأخربهم انليب.عنده نقود وال متاع

 أن املفلس من هذه االمة من يأيت يوم القيامة-وسلم
 وأعمال صاحلات كثرية من صالة،حبسنات عظيمة

 وأخذ، ورضب هذا، فيأيت وقد شتم هذا،وصيام وزَكة
 وانلاس، وسفك دم هذا، وقذف هذا،مال هذا

يريدون أن يأخذوا حقهم؛ فما ال يأخذونه يف ادلنيا
 فيقتص هلم منه؛ فيأخذ هذا من،يأخذونه يف اآلخرة

 وهذا من حسناته، وهذا من حسناته،حسناته
 فإن فنيت حسناته أخذ،بالعدل والقصاص باحلق

. ثم طرح يف انلار،من سيئاتهم فطرحت عليه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
dan si fulan yang lain 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.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أتدرون؟  :أتعلمون؟
• متاع  :لك ما ينتفع به من عروض ادلنيا قليلها وكثريها.
• شتم  :سب.

• قذف  :رىم بالزنا دون بينة وبرهان.
• سفك  :أراق وأهرق.

• فنيت  :لم يبق منها يشء.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الوقوع يف املحرمات؛ وخاصة ما يتعلق حبقوق العباد املادية واملعنوية.
 .2الوقوع يف املحرمات؛ وخاصة ظلم انلاس واالعتداء عليهم يفسد األعمال الصاحلة ويضيع ىلع الفاعل أجرها ونفعها يوم القيامة.
 .3استعمال طريقة املحاورة واالستجواب اليت تشوق السامع وتلفت نظره وتثري اهتمامه؛ وخاصة يف الرتبية واتلوجيه.
 .4اإلفالس احلقييق هو خرسان انلفس واألهل يوم القيامة.
 .5معاملة اهلل للخلق قائمة ىلع العدل واحلق.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3165( :
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Sesungguhnya perbuatan bakti yang paling
baik adalah seseorang menyambung
hubungan baik dengan keluarga orang yang
dicintai ayahnya.

َّ
َّ
إن أبر الِّب صلة الرجل أهل ُود أبيه
**

1112. Hadis:

: احلديث.1112

َ
ً
 أن َر ُجال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َ
َ
َ َ َ
 ف َسلم َعليه َعبد اهلل،األعراب ل ِقيه ِب َطريق َمكة
ِم َن
َ
ُ َ َ
َ أعطاه ع َم
َ  َو،يركبُ ُه
ُ
امة
محله ىلع محار اكن
 و،بن عمر
ِ
َ
َ
ُ
َ َ أ ْصل:فقلنا هل
حك
: قال ابن دينار،اكنت ىلع رأسه
ُ
ُ  فقال،وهم يَ ْر َضون باليَسري
عبد
 إنهم األعراب،اهلل
ِ ِ
َ
َ
َ
ًّ
َ
ُ  إن أَبَا هذا اكن ُودا ل:بن ُعمر
َ اهلل
- بن اخلطاب
مر
ع
ِ
ِ
ِ
ِّ
صىل اهلل-  وإين َس ِمعت رسول اهلل-ريض اهلل عنه
ُ َ ِّ
ِّ َ ْ َ
َ «إن أَب: يقول-عليه وسلم
الرب ِصلة الر ُجل أهل ُود
ر
ِ
ِ
َ
 أنه اكن: عن ابن عمر، ويف رواية عن ابن دينار.»أ ِبيه
َ
َ َ َإذا َخ َرج إىل مكة اكن هل محار ي
رتو ُح عليه إذا مل
َ َ ف، َوع َمامة ي َ ُش ُّد بها رأسه،وب الراحلة
ً بينا هو
َ ُر ُك
يوما
ِ
ِ
َ ُ َ ْ ََ
ْ
ْ َ
ت فالن
 ألس: فقال،ىلع ذلك احلمار ِإذ َمر بِ ِه أع َر ِايب
َ ُ َ
َ َ َ ْ
ْ ََ َ
،اركب هذا
: فقال،حل َمار
ِ  فأع َط ُاه ا. بَىل:بن فالن؟ قال
َ َ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ََ
ُ َ  َف َق َال،ك
هل بَعض
 اشدد بِها رأس:وأعطاه ال ِعمامة وقال
ْ َ
َ
 غفر اهلل لك أع َطيت هذا األعرايب محارا:أصحابِه
ُّ
َ  وع َم،كنت تَ َرو ُح عليه
َ تشد بها
َ امة ُك
رأسك؟
نت
ِ
ِّ
-صىل اهلل عليه وسلم-  ِإين س ِمعت رسول اهلل:فقال
َ
ََْ ُ
َ
ْ َ ِّ ِّ َ َ ْ
الرب أن يَ ِصل الر ُجل أهل ُود أ ِبي ِه
 « ِإن ِمن أبر:يقول
َ
ِّ ْ َ ْ
ً
ريض اهلل- َبع َد أن يُ َو َّل» َو ِإن أبَاه اكن َص ِديقا ِل ُع َم َر

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa
seorang laki-laki Arab Badui menemuinya di jalan
Makkah. Abdullah bin Umar mengucapkan salam
kepadanya, memboncengkannya di atas keledai yang
dikendarainya, dan memberinya surban yang
dikenakan di atas kepalanya. Ibnu Dinar menuturkan,
"Maka kami berkata, "Semoga Allah memperbaikimu,
mereka itu orang-orang Arab Badui dan mereka sudah
rela dengan pemberian yang sedikit." Abdullah bin
Umar berkata, "Sesungguhnya ayah orang ini adalah
orang yang dicintai Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu
'anhu-. Dan aku pernah mendengar Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya
perbuatan bakti yang paling baik adalah seseorang
menyambung hubungan baik dengan keluarga orang
yang dicintai ayahnya." Dalam riwayat lain dari Ibnu
Dinar, dari Ibnu Umar, "Bahwasanya apabila ia pergi ke
Mekkah, ia membawa keledai untuk bersantai di
atasnya jika ia bosan mengendarai unta dan membawa
surban yang diikatkan di kepalanya. Ketika di suatu hari
ia tengah mengendarai keledai tersebut, tiba-tiba
seorang laki-laki Arab Badui melewatinya. Ia bertanya,
"Bukankah engkau fulan bin fulan?" Orang itu
menjawab, "Ya." Lantas Ibnu Umar memberikan
keledai itu padanya, ia berkata, "Naikilah ini." Ia pun
memberinya surban, dan berkata, "Ikatkan ini di
kepalamu." Maka beberapa orang sahabatnya berkata
kepadanya, "Semoga Allah mengampuni anda.
Mengapa anda memberi orang Badui ini keledai yang
anda gunakan bersantai dan surban yang anda ikatkan
di kepala?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku
mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Sesungguhnya perbuatan bakti yang paling
baik adalah seseorang menyambung hubungan
dengan keluarga orang yang dicintai ayahnya setelah
ia meninggal." Dan ayah orang ini adalah kawan Umar
-raḍiyallāhu 'anhu".-

.-عنه

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- apabila pergi ke  إذا خرج إىل مكة-ريض اهلل عنهما- اكن ابن عمر
Mekkah untuk menunaikan haji ia membawa serta
َ
keledai untuk digunakan bersantai jika ia bosan حاجا يكون معه محار يرتوح عليه إذا مل الركوب
**

157

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
mengendarai unta. Ia beristirahat di atas keledai ini,  فيسرتيح ىلع هذا احلمار ثم-أي ابلعري- ىلع الراحلة
kemudian mengendarai unta. Pada suatu hari, seorang
laki-laki Arab Badui bertemu dengannya. Ibnu Umar  ويف يوم من األيام لقيه أعرايب فسأهل.يركب الراحلة
menanyainya, "Apakah engkau fulan bin fulan?" Ia  فزنل عن، نعم: أنت فالن ابن فالن؟ قال:ابن عمر
menjawab, "Ya." Lantas Ibnu Umar turun dari
 وأعطاه عمامة، خذ هذا اركب عليه:احلمار وقال
punggung keledai dan berkata, "Ambillah keledai ini,
naiklah ke atasnya." Ia juga memberinya surban yang  اشدد: وقال هلذا األعرايب،اكن قد شد بها رأسه
ia ikatkan di kepalanya dan berkata pada laki-laki Badui  أصلحك اهلل أو: فقيل لعبد اهلل بن عمر.رأسك بهذا
ini, "Ikatkanlah ini di kepalamu!" Abdullah bin Umar pun
ditanya, "Semoga Allah memperbaikimu atau semoga  واألعراب يرضون بدون،غفر اهلل لك! إنهم األعراب
Allah mengampunimu. Mereka itu orang-orang Arab  كيف تزنل أنت عن احلمار تميش ىلع: يعنون،ذلك
Badui, dan orang-orang Arab Badui itu rida dengan
 وهو، وتعطيه عمامتك اليت تشد بها رأسك،قدميك
pemberian yang sedikit. Maksudnya, mengapa engkau ُ َ
ِّ  «إن أَبَر: فقال.أعرايب يرىض بأقل من ذلك
turun dari keledai dan berjalan kaki, serta memberikan صلة
ِ الرب
ِ
ِ
َ
َ ُ
surban yang engkau ikatkan di kepalamu kepadanya,  يعين أن أبر الرب إذا مات أبو:»جل أ ْه َل ُو ِّد أبيه
الر
ِ
padahal orang Badui itu bisa menerima pemberian
ِّ ُ
َُ
yang kurang dari itu." Ia menjawab, "Sesungguhnya  يعين،الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن ترب أهل ود ِه
perbuatan bakti yang lebih baik adalah seseorang و7: وقوهل.ليس صديقه فقط بل حىت أقارب صديقه
menyambung hubungan dengan keluarga orang yang
dicintai ayahnya." Maksudnya, perbuatan bakti yang  لعمر بن اخلطاب:" ِإن أبا هذا اكن صديقا لعمر" أي
ًّ  فلما اكن صديقا ألبيه؛ أكرمه،أبيه
paling baik ketika ayah, atau ibu seseorang, atau salah - برا بأبيه عمر
satu kerabatnya meninggal dunia adalah engkau
-.ريض اهلل عنه
berbuat baik pada keluarga orang yang dicintainya.
Artinya, bukan hanya pada kawannya saja, namun juga
pada kerabat-kerabat kawannya. Dan "Sesungguhnya
ayah orang ini adalah kawan Umar", yakni, Umar bin
Al-Khaṭṭāb, ayahnya. Karena Umar kawan ayah orang
Arab Badui tadi, Ibnu Umar memuliakannya sebagai
bentuk baktinya pada sang ayah, Umar -raḍiyallāhu
'anhu-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

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

:معاين املفردات

ِّ • أَبَر
. أكمل الرب وأبلغه: الرب
ِ
ِّ
. احلب: • ُود

. وهو اذلي يكون صاحب ارحتال، أهل ابلدو من العرب: • األعراب
َ َ• ي
. يسرتيح: رتو ُح
. سئم وضجر: • مل
َ
َ ِّ • َب ْع َد أ ْن يُ َو
. أي بعد أن يموت: ّل
. أصله ترتوح: • تروح

. الصالح لألسفار واألمحال: الراحلة من اإلبل: • الراحلة
َُ
. أي أصحابه: • ِصلة الر ُجل
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فوائد احلديث:
 .1من بر الرجل بوادله أن حيب أصحابه بعد موته وحيسن إيلهم.
َ
(ع َفا اَّللُ
 .2تعليم َأدب ادلاعء املتضمن اللطف يف العتاب يف قوهلم :غفر اهلل لك ،وأصلحك اهلل ،وهذا أدب القرآن املستفاد من قوهل تعاىل:
ْ َ َُ ْ َ َََ َ َ َ
َْ َ
ين َص َدقُوا َو َت ْعلَ َم الْ َاكذب َ
اذل َ
ني) ،اتلوبة: (43).
عنك ل ِ َم أ ِذنت لهم حىت يتبني لك ِ
ِِ

 .3يف وصف أصحاب ابن عمر لألعراب بأنهم يرضون باليسري؛ داللة ىلع تأثر اإلنسان ببيئته؛ فاألعراب أهل كفاف فذللك يقنعون باليسري.
 .4كرثة فضائل عبد اهلل بن عمر ،فمنها شدة وفائه وحبه ألبيهَ ،
وو ْص ِل أحبائه بعد موته ،واستجابته لسنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
وإنفاقه من ِطيب ماهل ،وإيثاره غريه ىلع نفسه.

 .5امتثال الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-ورغبتهم يف اخلري ومسارعتهم إيله.
ُ ٌّ
 .6من تمام بر الوادلين ِصلة أصدقائهما بعد موتهما ،وصورة ذلك :أنه إذا اكن ألبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود فأكرمه ،كذلك إذا اكن هناك
نسوة صديقات ألمك؛ فأكرم هؤالء النسوة ،وإذا اكن رجال أصدقاء ألبيك؛ فأكرم هؤالء الرجال ،فإن هذا من الرب بهما ،وحيصل بالقليل ،فمن لم
جيد فبالزيارة أو اللكمة الطيبة.

الرب بابه واسع ال َيتص بالوادل واألم فقط؛ بل حىت أصدقاء الوادل وأصدقاء األم ،إذا أحسنت إيلهم فإِنما
 .7سعة رمحة اهلل -عز وجل ،-حيث إن ِ
بررت وادليك فتثاب ثواب ابلار بوادليه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز
رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني،
دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3493( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan
ilmu yang Allah mengutusku dengannya,
َََ ْ
َّ
َُ
ُ إن َم َث َل َما َب َع َثين
bagaikan hujan yang jatuh ke bumi.
اهلل ب ِ ِه م َِن الهدى وال ِعل َم كمث ِل
ِ
Sebagian bumi ada yang baik sehingga
ٌََ َ ٌ َ ر
ً َ َ َ َ َْ
ْ
،غي ٍث أصاب أ ْرضا فاكنت مِنها طائ ِفة طيبة
dapat menerima air dan menyimpannya
َ َ َ َ ْ ُ َََ
ََََْ َ
ْ َ َ
kemudian menumbuhkan rerumputan dan
ن
واك
،
ري
ث
الك
ب
ش
والع
اللَك
ت
ت
ب
ن
أ
ف
املاء
ت
قبِل
ِ
ِ
tumbuhan yang banyak. Sebagian ada yang
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ ُ َ
ُ املاء ف َن َف َع
َ ت
gersang (keras) tapi dapat menampung air ،اهلل بها انلَّاس
ِ مِنها أجادِب أمسك
lalu Allah memberikan manfaat kepada
َ َ
َ َْ
وزرعوا
قوا
وس
ا
ه
ِن
م
بوا
رش
ِ ف
manusia dengannya, sehingga manusia
bisa minum, menyiram dan bercocok
tanam.
**

1113. Hadis:

: احلديث.1113

ً
 «إن: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب موَس األشعري
َََ َ َََ
َْ ََ َ َْ
َ ُ َ
ُ
ث
ٍ مثل ما بعث ِين اهلل بِ ِه ِمن الهدى وال ِعلم كمث ِل غي
َ َ َ َ
ْ َ قَبل،فاكنت منها َطائ َف ٌة َطيِّبَ ٌة
ْ
َ ت
املاء
اب أ ْر ًضا
أص
ِ
ِ
ِ
َ ََ
َ َ َ
ْ ُ
ََْ
َ
َ
ُوَكن منها أَ َجادب
َ
،ت اللَك والعشب الك ِثري
ِ
ِ
ِ ف أ نب ت
َ َ َْ
ْ
َ َ َ
ُ َ َََ َ
رش ُبوا ِمن َها
ِ أمسك
ِ  ف،ُ ت املاء فن َفع اهلل بها انلاس
ًَ
ْ
َ  وأ َص،وس َقوا َو َز َر ُعوا
َ
اب َطائِفة ِمنها أخ َرى إنما ِيه
ً
ََ ُ ُْ
َُ
ُ ُْ
ٌ َ
ً ك َم
 فذلك َمثل َم ْن،ت لَك
اء وال تن ِب
يعان ال تم ِس
ِق
َ
َ
ُ
َ
َ
َ اهلل به ف َعل َم
ُ َفق َه يف ِدين اهلل َونف َع ُه بما َب َعثين
،وعل َم
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ْ ِ
ََْْ
َ َ ْ ََْ
َ
ُ
ً
ْ َ ََُ
َ
هلل
ِ ومثل من لم يرفع بِذلِك رأسا ولم يقبل هدى ا
ُ ْاذلي أُ ْرسل
.»ت بِ ِه
ِ

Dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu 'Anhu secara
marfu', "Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan
ilmu yang Allah mengutusku dengannya, bagaikan
hujan yang jatuh ke bumi. Sebagian bumi ada yang
baik sehingga dapat menerima air dan menyimpannya
kemudian menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan
yang banyak. Sebagian ada yang gersang (keras) tapi
dapat menampung air lalu Allah memberikan manfaat
kepada manusia dengannya, sehingga manusia bisa
minum, menyiram dan bercocok tanam. Sedang
sebagian yang lain bagaikan tanah gersang yang tidak
bisa menahan air dan tidak pula menumbuhkan
tanaman. Demikianlah perumpamaan orang yang
pandai dalam agama Allah dan ilmu atau petunjukpetunjuk dari Allah yang bisa memberi manfaat pada
dirinya, dia belajar hingga pandai lalu mengajarkan
ilmunya (kepada orang lain). Demikian pula
perumpamaan orang yang tidak peduli dan yang tidak
dapat menerima petunjuk ajaran Allah yang dengannya
aku diutus".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam,
"Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang
dengannya Allah mengutusku, bagaikan hujan yang
jatuh ke bumi." Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa
sallam menyerupakan orang yang memanfaatkan ilmu
dan petunjuk laksana hujan bagi bumi. Bumi tersebut
terbagi tiga: tanah yang baik, menerima air, dan
menumbuhkan rumput yang banyak dan tanaman
sehingga manusia bisa memanfaatkannya. Ada juga
tanah yang tidak menumbuhkan tanaman, tetapi ia
menahan
air
sehingga
manusia
bisa
memanfaatkannya; mereka meminumnya, menyiram
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 "مثل ما بعثين اهلل:-صىل اهلل عليه وسلم- قال انليب
به من اهلدى والعلم كمثل مطر أصاب أر ًضا" فشبه

 من ينتفع بهذا العلم-عليه الصالة والسالم فاكنت هذه،واهلدى املشبه باملطر بمثابة األرض

 وأنبتت، أرض طيبة قبلت املاء:األرض ثالثة أقسام

 وأرض ال، فانتفع انلاس بها،العشب الكثري والزرع

تنبت ولكنها أمسكت املاء فانتفع انلاس به فرشبوا

 وأرض ال تمسك املاء وال تنبت،منه ورووا وزرعوا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
شيئًا .فهكذا انلاس بالنسبة ملا بعث اهلل به انليب dan bercocok tanam. Ada juga bumi yang tidak bisa -
menahan air dan tidak menumbuhkan sesuatu pun.
صىل اهلل عليه وسلم -من العلم واهلدى ،منهم من Demikianlah keadaan manusia berkenaan dengan ilmu
َ
َ
فقه يف دين اهلل ،فع ِل َم وعل َم ،وانتفع انلاس بعلمه dan petunjuk di mana Allah mengutus Nabi Muhammad
Shallallahu 'alaihi wa sallam dengannya. Diantara
وانتفع هو بعلمه .والقسم اثلاين :قوم محلوا اهلدى،
mereka ada yang memiliki pemahaman agama; ia
ً
mengetahui
dan
mengajarkan,
ولكن لم يفقهوا يف هذا اهلدى شيئا ،بمعىن أنهم orang-orang
اكنوا رواة للعلم واحلديث ،لكن ليس عندهم فقهmemanfaatkannya dan ia juga mendapatkan manfaat .
dengan ilmunya. Bagian kedua adalah kaum yang
والقسم اثلالث :من لم يرفع بما جاء به انليب -صىل membawa petunjuk, tetapi mereka tidak memahami
اهلل عليه وسلم -من العلم واهلدى ً
رأسا ،وأعرض sesuatu pun dari petunjuk ini. Artinya bahwa mereka itu
adalah orang-orang yang meriwayatkan ilmu dan
عنه ،ولم يبال به ،فهذا لم ينتفع يف نفسه بما جاء به
hadits, tapi mereka tidak memahaminya. Bagian ketiga
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ولم ينفع غريه.
adalah orang yang tidak memperhatikan ilmu dan
petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, berpaling darinya, dan
tidak mempedulikannya. Ini adalah orang yang tidak
mendapatkan manfaat dari apa yang dibawa oleh Nabi
Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk dirinya
sendiri dan tidak memberikan manfaat kepada orang
lain.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• َمثل  :نظري وشبيه.
• بعثين  :أرسلين.
• غيث  :مطر.

• طائفة  :قطعة.
ُ
• اللَك  :انلبات اذلي يرىع.
• العشب  :انلبات األخرض.

• أجادب  :مجع أجدب ،ويه األرض اليت ال تنبت.

• قيعان  :مجع قاع ،ويه األرض املستوية .وقيل :اليت ال نبات فيها.
ََُ
َ َ
• فقه  :ف ِقه :فهم .فقه :أي صار فقيها.
• من لم يرفع بذلك ً
رأسا  :أي :لم ينتفع بما بُعثت به.

فوائد احلديث:
 .1يشبه الرسول صىل اهلل عليه وسلم اهلدى والعلم باملطر املفيد؛ ألنه حييي القلوب كما حييي املطر األرض.
 .2احلث ىلع العلم واتلعلم واتلعليم ،والعمل بالعلم ،واتلحذير من اإلعراض عن العلم.
 .3بيان فضل من مجع بني االستفادة واإلفادة.
 .4رضب األمثال تلقريب املعاين للناس أمر مرشوع.
 .5حياة األمة ال تكون إال بالعلم الرشيع.
 .6انلاس يف األخذ بالعلم الرشيع مراتب.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل،
دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4233( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Sesungguhnya salah satu hal yang aku
takutkan menimpa kalian semua
sepeninggalku nanti ialah apa yang akan
dibukakan untukmu semua berupa
keindahan harta dunia serta perhiasannya.

َْ
َّ
َُْ ُ
إن مما أخاف عليكم من بعدِي ما يفتح
َ
َ
وزينتها
عليكم من زهرة ادلنيا ِ

 .1114احلديث:

**

1114. Hadis:

عن أيب سعيد اخل ُ ْدري -ريض اهلل عنه -قال :جلس Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
ِ
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- duduk di atas
ْ
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ال ِمنرب ،وجلسنا
mimbar dan kami duduk di sekitarnya. Beliau bersabda,
حوهل ،فقال« :إن مما أخاف عليكم من بَعدي ما
"Sesungguhnya salah satu yang aku takutkan
menimpa kalian semua sepeninggalku nanti ialah apa
yang akan dibukakan untukmu semua berupa
keindahan harta dunia serta perhiasannya".

ُ
وز َينتها».
يفتح عليكم من زهرة ادلنيا ِ
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

معىن هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمMakna hadis: Sesungguhnya Nabi Muhammad - -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- khawatir terhadap umatnya
َياف ىلع أمته بعد موته مما سيفتح عليهم من sepeninggalnya dengan dibukakannya keindahan
زخارف ادلنيا وزينتها .وهذا من كمال رمحته وشفقته harta dunia dan perhiasannya. Ini merupakan
kesempurnaan kasih dan sayang beliau kepada
صىل اهلل عليه وسلم -بأمته أن بني هلم ما َيشاهumatnya. Beliau menjelaskan kepada mereka tentang
عليهم من زخرفة ادلنيا وزينتها ،فيضلوا طريق hal yang ditakutkan menimpa mereka berupa
اهلدى والفالح وانلجاة إىل أن يفجأهم املوت ،فال keindahan harta dunia dan perhiasannya sehingga
membuat mereka tersesat dari jalan petunjuk,
اعتذار بعد ذلك.
keberuntungan dan keselamatan sampai ajal
merenggut mereka secara tiba-tiba. Setelah itu tidak
ada lagi alasan/maaf.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• بعدي  :بعد مويت.

• زهرة ادلنيا  :حسنها وبهجتها وكرثة خريها.
ْ ْ
• ال ِمن َرب  :مرقاة يرتقيها اخلطيب أو الواعظ يلخاطب اجلمع.

فوائد احلديث:
 .1اتلعلق بادلنيا يفسد ادلين  ،ويشغل عن اآلخرة.
 .2شفقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته وحرصه ىلع ُناتهم ورمحته بهم.
 .3إخبار من انليب صىل اهلل عليه وسلم عن حال أمته ،وما سيفتح عليها من زينة احلياة ادلنيا وفتنتها.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)4180( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ََْ ُ َ
َّ
انلار عد ٌّو لك ْم ،فإِذا ن ِمتم ،فأط ِفئوها
إن هذه
َْ ُ
عنك ْم

 .1115احلديث:

"Sesungguhnya api ini musuh bagi kalian.
!"Jika kalian tidur, maka padamkanlah
**

1115. Hadis:

ََْ َ
رتق
عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :اح
َ ْ َ َ ُ ِّ َ َ ُ ُ
َْ ٌ َ َ َ ْ
بالم ِدين ِة َىلع أه ِل ِه ِمن اللي ِل ،فلما حدث رسول
بيت
َ
َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -بِشأنِ ِهم ،قال« :إن هذه
ا ِ
َ َ ُ ٌّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
ْ
انلار عدو لكم ،ف ِإذا نِمتم ،فأط ِفئوها عنكم».
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu 'Anhu secara
marfu', "Suatu malam sebuah rumah terbakar bersama
)penghuninya. Saat keadaan mereka (penghuni rumah
diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa
Sallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya api ini musuh
!"bagi kalian. Jika kalian tidur, maka padamkanlah
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احرتق بيت باملدينة يف الليل ،فبلغ ذلك انليب -صىل Suatu malam ada satu rumah terbakar di Madinah.
Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu
اهلل عليه وسلم -فأخربهم بأن هذه انلار عدو ألهلها 'Alaihi wa Sallam, lantas beliau memberitahu orang-
إذا لم يتحرزوا من رش هليبها وإحراقها ،ثم أمرهم orang bahwa api adalah musuh bagi pemiliknya jika dia -
ً tidak berhati-hati terhadap bahaya jilatannya dan daya
عليه الصالة والسالم -بإطفائها قبل انلوم دفعا
bakarnya. Selanjutnya beliau memerintahkan mereka
لرشها من االشتعال واحلريق وحنو ذلك.
untuk memadamkannya sebelum tidur untuk
mencegah keburukannya seperti bara nyalanya,
kebakaran dan sebagainya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب انلوم واالستيقاظ
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من الليل  :أي :يف الليل.
ُ
ِّ
• ُحدث  :أي :أخرب.
• أطفئوها  :أَخدوها.

فوائد احلديث:
 .1لزوم إطفاء انلار قبل انلوم.
 .2حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته يف أمور ادلنيا واآلخرة.
 .3يدخل يف معىن انلار إطفاء قارورات الغاز وقواطع الكهرباء وحنوها ،حىت يؤمن رشها من احلريق واالختناق.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري
انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-
الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .املعجم الوسيط ،مكتبة الرشوق ادلويلة ،الطبعة الرابعة1425 ،ه.

الرقم املوحد)4235( :
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إن ادلاعء هو العبادة

 .1116احلديث:

Sesungguhnya doa itu ibadah
**

1116. Hadis:

عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنهما -عن انليب Dari An-Nu'mān bin Basyīr -raḍiyallāhu 'anhu- secara -
marfū', (Nabi bersabda), "Sesungguhnya doa itu
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن ادلاعء هو العبادة».
ibadah." Dari hadis Anas -raḍiyallāhu 'anhu- secara
ُّ
ومن حديث أنس -ريض اهلل عنه -بلفظ« :ادلاعء ُمخ
"marfū' dengan redaksi, "Doa adalah inti/otak ibadah.

العبادة».

درجة احلديث:
املعىن اإلمجايل:

حديث انلعمان بن بشري :صحيح

**

Derajat hadis:

حديث أنس بن مالك :ضعيف

Makna global:

ادلاعء هو العبادة :يدل ىلع أن داعء اهلل تعاىل هو Doa adalah ibadah. Ini menunjukkan bahwa berdoa
kepada Allah -Ta'ālā- adalah sumber ibadah yang
أصل عبادته اليت تعبد اهلل بها خلقه ،ألن اإلنسان mana dengannya makhluk beribadah kepada-Nya.
إذا انقطع أمله مما سوى اهلل وأظهر العجز وأفرد ربه Sebab, apabila angan-angan manusia terputus dari
selain Allah, lalu dia menampakkan kelemahan dan
بادلاعء ،ولم يلتفت قلبه إىل غريه فقد اعرتف هلل
hanya berdoa kepada Allah, serta hatinya tidak
تعاىل بالكمال وإجابة ادلاعء ،وأنه سميع قريب ىلع berpaling kepada selain-Nya, maka berarti ia telah
لك يشء قدير ،وهذه يه حقيقة العبادة وخالصة mengakui bahwa Allah -Ta'ālā- memiliki kesempurnaan
dan mengabulkan doa, dan sesungguhnya Dia Maha
اتلوحيد .أما قوهل :ادلاعء مخ العبادة :معناه أن خالص Mendengar lagi dekat, serta Maha Kuasa atas segala
العبادة وروحها اليت ال تقوم العبادة إال بها هو ادلاعء sesuatu. Inilah hakekat ibadah dan esensi tauhid.
"Adapun sabda beliau, "Doa adalah inti/otak ibadah,
كما أن اإلنسان ال يقوم إال باملخ.
artinya doa adalah substansi dan ruh ibadah. Ibadah
tidak akan bisa tegak tanpanya. Sebagaimana manusia
tidak akan bisa tegak tanpa otak.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل ادلاعء
راوي احلديث :حديث انلعمان -ريض اهلل عنه :-رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد .حديث أنس -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي.
**

اتلخريج :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما -
ََ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُّ
ُّ
• ُمخ العبادة ُ :مخ اليشء :خالصه وما يقوم به كمخ ادلماغ لإلنسان اذلي هو نقيه وخالصته ،ومخ العبادة أي خالص العبادة وأصلها وروحها.

فوائد احلديث:
 .1أن ادلاعء أعظم أنواع العبادة.
 .2أن ادلاعء هو أصل وروح العبادة فال تقوم إال به.
 .3احلث ىلع ادلاعء.
 .4احلرص ىلع ادلاعء يف لك وقت ملا فيه من مجع اذلكر باللسان واالنكسار بني يدي اهلل.
 .5أن ادلاعء يتضمن حقيقة العبودية واالعرتاف بغىن الرب وقدرته -تعاىل ،-وافتقار العبد إيله.
 .6أن ادلاعء يزيد العبد قربا من ربه واعرتافا حبقه وبإحاطته -تعاىل -بكل يشء علما وبعجز العبد.

166

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط
املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق،
وإبراهيم عطوة عوض ،ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد،
وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج
نوح بن ُنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن ُنايت بن
آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة
اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام،
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار
احلديث.

الرقم املوحد)5496( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya setan masuk ke anak
keturunan adam melalui aliran darah. Aku
khawatir setan membisikkan ke hati kalian
berdua kejahatan (prasangka buruk) –atau
sesuatu".-

َْ
ْ َّ
َْ
َّ َم َرى
 وإين،ادلم
إن الشيطان جي ِري من ابن آدم
َ َْ
َ
ُ ُُ
ُ
َّ ك َما
ِشا
ِ خ ِشيت أن يقذِف يف قلوب
**

1117. Hadis:

: احلديث.1117

ُ ْعن َصفي ُة بن
ٍّ َ ت ُح
 «اكن: قالت-ريض اهلل عنها- يي
ِ ِ
ُ  فَأَتَيْتُ ُه أَ ُز، ُم ْعتَك ًفا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُوره
ِ
َ ُ ُْ
َْ
ُُْ َ َ
َ
َ أل ْن َقل
-  فقام ميع ِيلق ِلب ِين،ب
ِ ِ  ثم قمت، فحدثته،يلال
َ
ََ َُ
َ
 ف َمر َر ُجال ِن،-امة بن َزيْ ٍد
وَكن مسكنها يف دار أس

Dari Shafiyyah Binti Huyay (istri Nabi) -raḍiyallāhu
'anha- secara marfū'. Dahulu, saat Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- beri'tikaf, aku mengunjunginya pada
malam hari. Bercengkerama dengannya. Kemudian
aku bangkit untuk pulang. Beliau pun bangkit
mengantarku–Shafiyyah tinggal di dar Usamah Ibn
Zaid-. Kemudian dua orang lelaki Anshar melintas.
Saat keduanya melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, mereka mempercepat langkah. Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berseru kepada mereka,
'Santai saja, wanita ini adalah Shafiyyah Binti Huyay.'
Keduanya berkata, 'Mahasuci Allah, wahai Rasulullah.'
Beliau berkata, "Sesungguhnya setan menyusup ke
anak keturunan adam melalui aliran darah. Aku
khawatir setan membisikkan ke hati kalian berdua
kejahatan (prasangka buruk) –atau sesuatu".-

صىل اهلل عليه-  فلما رأيا رسول اهلل،من األنصار

:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب، أرساع-وسلم
ُ ْ
ُ ْ إنها َصفي َة بن،ك َما
ٍّ َ ت ُح
 سبحان: فقاال،يي
ىلع ِرس ِل
ِ ِ
َْ َ َ ْ
 إن الشيطان جي ِري من ابن: فقال،اهلل يا رسول اهلل
ُ يت أن َي ْقذ َف يف قُلُوب
ُ  وإين َخش، ِآدم َجمْ َرى ادلم
ك َما
ِ
ِ
ِ
َ َ
ُ
ُ
ُ
 «أنها جاءت تزوره يف: ويف رواية.»-أو قال شيئا- رشا
ْ
َ  يف،اعت َاكفه يف ال ْ َم ْسجد
َ الع ْرش
،اخ ِر من رمضان
ِ األو
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ
ْ َ َ
ُ نقل
-  فقام انليب،ب
ِ  ثم قامت ت،فتحدثت عنده ساعة
ْ  حىت إذا بَلَ َغ،  معها َي ْقلبُ َها-صىل اهلل عليه وسلم
ت
ِ
.» ثم ذكره بمعناه...باب املسجد عند باب أم سلمة

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beri'tikaf di
sepuluh hari terakhir Ramadhan. Istri beliau Shafiyyah
-raḍiyallāhu
'anhapada
suatu
malam
mengunjunginya, bercengkerama beberapa saat,
kemudian beranjak pulang ke rumahnya. Nabi pun
beranjak untuk menemani dan mengantarnya pulang.
Saat itulah, dua orang lelaki Anshar melintas ditempat
itu. Ketika melihat Nabi, mereka mempercepat langkah
lantaran sungkan kepada beliau, saat mengetahui ada
wanita bersama beliau. Nabi berkata kepada keduanya
agar santai saja, maksudnya tidak perlu tergesa-gesa
berjalan, karena wanita ini adalah Shafiyyah, istrinya.
Mereka berdua berujar, 'Subḥānallāh. Apakah mungkin
terbersit prasangka buruk kepadamu.' Nabi pun
mengabarkan kepada keduanya bahwa setan
berupaya untuk menggelincirkan anak Adam, dan dia
memiliki kemampuan besar untuk itu. Dia menyusupi
mereka melalui aliran darah, begitu halus pintu masuk
dan samar tak terlihat jalannya, sehingga beliau
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**

ً
 معتكفا يف العرش-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
َ
ريض اهلل-  فزارته زوجه َص ِفية،األواخر من رمضان
 ثم قامت، يف إحدى الليايل فحدثته ساعة-عنها
 فمر، ويؤنسها، فقام معها يشيعها، تلعود إىل بيتها

صىل اهلل-  فلما رأيا رسول اهلل،رجالن من األنصار

 أرساع يف مشيهما حياء من انليب ـصىل-عليه وسلم

 فقال هلما ىلع،اهلل عليه وسلم ـ حني رأيا معه أهله
ُ
َ
، فإنما يه زوجيت َص ِفية، تأنيا يف امليش: أي،ِر ْس ِلك َما
َ ْفقاال ُسب
 وهل يتطرق إىل الوهم ظن السوء،حان اهلل
 أن الشيطان حريص ىلع إغواء بين: فأخربهما،بك

 فإنه جيري منهم جمرى، وهل قدرة عليهم عظيمة،آدم
َ
ِّ ِ وخ
 وخيش أن،يف مسالكه
،ادلم من لطف مداخله
.يقذف يف قلوبهما شيئًا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
khawatir setan membisikkan suatu prasangka ke dalam
hati mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجَ :صفي ُة بنْ ُ
ت ُح َ ٍّ
يي -ريض اهلل عنها-
ِ ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََْ َ َ
رجع.
• ألنق ِلب  :أل ِ
ْ
• ِيلَق ِلبَ ِين  :لريدين ويرجعين إىل مزنّل.
ُ
• ىلع ِر ْس ِلك َما  :أي تمهال وال ترساع.
ٌ َ
• فقاالُ :سبْ َ
تسبيح ورد مورد اتلعجب.
حان اهلل :
• خشيت  :خفت.
• يَقذف  :يريم.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية االعتاكف ،السيما يف العرش األواخر من رمضان.
 .2جواز زيارة املعتكف.
 .3املحادثة اليسرية ال تنايف االعتاكف ،خصوصا ملصلحة ،كمؤانسة األهل مثال.
 .4جواز خلوة املعتكف بأهله وحمادثتهم ،إذا لم يُ ْ
رث ذلك شهوته املنافية لالعتاكف.
ِ
 .5جواز خروج املعتكف من املسجد ليُشيع زائره حلاجة.
 .6حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ آنسها ،ثم قام ليشيعها إىل بيتها.
 .7جواز خروج املرأة يلال لغرض ،لكن برشط أن تؤمن الفتنة.
 .8شدة تعظيم الصحابة -ريض اهلل عنهم -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .9أن الوسوسة الشيطانية ال تؤمن ىلع العبد فإذا اكن أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يؤمن عليهم منها فغريهم من باب أوىل.
 .10مرشوعية إخبار املرء بما يدفع سوء الظن به.
 .11تسليط الشيطان ىلع ابن آدم؛ حيث جيري منه جمرى ادلم.
 .12مرشوعية تسبيح اهلل تعاىل عند اتلعجب.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4534( :
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َ ْ ُ َ ُ َ ُّ
َّ
َ َ
إن الشيطان قد يئِس أن يعبده المصلون يف
َ
ْ
َ
يش بينهم
جزيرة العرب ،ولكن يف اتلَّح ِر ِ

 .1118احلديث:

"Sesungguhnya setan sudah berputus asa
untuk disembah oleh orang-orang yang
shalat di jazirah Arab, akan tetapi ia masih
bisa berbuat adu domba diantara mereka".
**

1118. Hadis:

عن جابر -ريض اهلل عنه -سمعت رسول اهلل -صىل Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku pernah
َ ْ ُ َ mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
اهلل عليه وسلم« :-إن الشيطان قد يَ ِئ َس أن يعبده
bersabda, "Sesungguhnya setan sudah berputus asa
ُ َ ُّ
ْ
َ
َ
يش untuk disembah oleh orang-orang yang shalat di jazirah
المصلون يف جزيرة العرب ،ولكن يف اتلح ِر ِ
Arab, akan tetapi ia masih bisa berbuat adu domba
بينهم».
diantara mereka".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َ
َ َ
عبادة Sesungguhnya setan sudah putus asa akan
إن الشيطان ي ِئس أن يعود أهل اجلزيرة إىل ِ
kembalinya penduduk jazirah Arab menyembah
األصنام ،كما اكنوا عليه قبل فتح مكة ،ولكنه ريض berhala-berhala sebagaimana yang dulu pernah
ْ
يش بينهم ،وذلك بالسيع يف زرع mereka lakukan sebelum penaklukan Makkah. Hanya
واكتىف باتلح ِر ِ
saja ia puas dan cukup dengan mengadu domba
اخلصومات والشحناء واحلروب والفنت وحنوها.
diantara mereka. Yaitu dengan cara berusaha
menanamkan
permusuhan,
dendam
kesumat,
peperangan, fitnah dan sebagainya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

معاين املفردات:

ُ
• يَئِ َس  :من ايلأس ،وهو القنُوط.
ْ
• اتلح ِريش  :اإلفساد ،وتغيري قلوبهم وتقاطعهم.

فوائد احلديث:

َ
 .1هذا احلديث من معجزات انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه أخرب عن ُمغيب ،فاكن كما أخرب.
 .2أن الشيطان يسىع يف إيقاع اخلصومات والشحناء واحلروب والفنت بني املسلمني.

 .3للشيطان أسايلب متنوعة يستعملها ضد املسلمني؛ تلفريق شملهم ،وتشتيت مجعهم.

 .4من فوائد الصالة يف اإلسالم أنها حتفظ املودة بني املسلمني ،وتقوي روابط اإلخوة بينهم.
ُ ِّ
الم َصلني.
 .5الصالة أعظم شعائر ادلين بعد الشهادتني ،وذللك أطلق ىلع املسلمني
 .6جزيرة العرب هلا خصائص دون غريها من ابلالد.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف

سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  -رشح رياض الصاحلني؛
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للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فيض القدير ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى - .رشح انلووي ىلع صحيح
مسلم ،لزكريا انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)8886( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya setan menghalalkan
makanan (dapat menikmatinya) bila tak
disebut nama Allah padanya. Dan
إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهلل
sesungguhnya ia datang bersama anak
gadis ini untuk mendapatkan makanan
 وإنه جاء بهذه اجلارية؛ ليستحل،تعاىل عليه
halal melalui dirinya, maka aku memegang
tangannya. Lalu ia datang dengan orang
 فجاء بهذا األعرايب؛، فأخذت بيدها،بها
Arab Badui ini untuk mendapatkan
، واذلي نفيس بيده، فأخذت بيده،ليستحل به
makanan halal melalui dirinya, maka aku
pun memegang tangannya. Demi (Allah)
إن يده يف يدي مع يديهما
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh
tangan setan ada dalam genggaman
tanganku beserta tangan keduanya.
**

1119. Hadis:

: احلديث.1119

َ ُ
 كنا ِإذا: قال-ريض اهلل عنهما- عن حذيفة بن ايلمان
ً  َط َع-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ َح َرضنَا َم َع
،اما
ِ
َ َلَم نَ َضع أَيدينَا َحىت ي
صىل اهلل عليه- بدأ رسول اهلل
ِ
َ
َ
ً
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
، َو ِإنا حرضنا معه مرة َطعاما، ف َيضع يد ُه-وسلم
َ
َ ََ َ ُ ََ ٌ َ
َ َ َ
 فذهبَت ِ َتل َض َع يَ َدها ِيف،ار َية كأنها تدف ُع
ِ َفجاءت ج
ُ  فَأ َخ َذ،الط َعام
َِّ
-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ
َ َ ََ َ ْ
ُ َ
 فقال، فأخذ بِ َي ِد ِه، ث َِّم جاء أعرايب كأن َما َيُدفع،بِيَ ِدها
َ َ
يطان
 «إِن الش:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ َ َ َ
ََ َ ََ
ُّ
ُ ال يُ ْذ َك َر
، عليه-تعاىل- اسم اهلل
يَستَ ِحل الطعام أن
َ
ُ  فَأَ َخ،اء ب َهذه اجلار َية؛ ليَستَحل ب َها
َ ُ
ذت ِبيَ ِدها؛
ِ ِ
ِ ِ ِ َ َو ِإنه ج
ِ ِ
َ
َ َ َ َ َ َ
ُ  فَأ َخ،عرايب؛ ليَ ْستَحل به
،ذت ِب َي ِد ِه
فج
ِ ِ َ اء بِهذا األ
ِِ ِ
ُ َ َ َ َ
َ
َ
َ ََُ
 ثم،»ديهما
ِ
ِ واذلي ن
ِ  ِإن َيده ِيف ي ِدي مع ي،فيس ِبي ِد ِه
َ َ
ََ َ
َ
َ
. وأكل-تعاىل- ذكر اسم اهلل

Dari Hużaifah bin Al-Yamān -raḍiyallāhu 'anhumenuturkan, "Dahulu apabila kami menghadiri
makanan bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, kami tidak meletakkan tangan kami pada
hidangan sebelum Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- meletakkan tangan beliau. Dan suatu ketika
kami bersama beliau menghadiri hidangan makanan.
Maka datanglah gadis kecil seolah-olah ia didorong. Ia
bermaksud meletakkan tangannya pada makanan.
Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemegang tangannya. Kemudian datang seorang
Arab Badui seolah-olah ia didorong, maka beliau pun
memegang tangannya. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya setan
mendapati halal makanan (dapat menikmatinya) bila
tak disebut nama Allah padanya. Dan sesungguhnya ia
datang bersama anak gadis ini untuk mendapatkan
makanan halal melalui dirinya, maka aku memegang
tangannya. Lalu ia datang dengan orang Arab Badui ini
untuk mendapatkan makanan halal melalui dirinya,
maka aku pun memegang tangannya. Demi (Allah)
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh tangan
setan ada dalam genggaman tanganku beserta tangan
keduanya." Kemudian beliau menyebut nama Allah Ta'ālā- lalu makan.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hużaifah bin Al-Yamān -raḍiyallāhu 'anhumāmenuturkan, "Dahulu apabila kami menghadiri
hidangan makanan bersama Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, kami tidak meletakkan tangan kami
pada hidangan sebelum Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- memulai meletakkan tangan beliau".
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**

 "كنا إذا:-ريض اهلل عنهما- قال حذيفة بن ايلمان
ً
طعاما
-صىل اهلل عليه وسلم- حرضنا مع رسول اهلل
صىل اهلل عليه- لم نضع أيدينا حىت يبدأ رسول اهلل

-  فيضع يده"؛ وذلك لكمال احرتامهم للنيب-وسلم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Demikian itu karena kesempurnaan penghormatan  فال يضعون أيديهم يف الطعام،-صىل اهلل عليه وسلم
mereka pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
sehingga mereka tidak berani meletakkan tangan pada صىل اهلل عليه-  فحرض مع رسول اهلل.حىت يضع يده
ِّ ُ
makanan sebelum beliau. Pada suatu hari, Hużaifah -أو قدم هلم-  ذات يوم طعاما فلما بدءوا-وسلم
bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamً  يعين طفلة صغرية "كأنما تدفع،جاءت جارية
،"دفعا
menghadiri hidangan makanan. Manakala mereka
memulai -atau makanan telah dihidangkan di hadapan  فأرادت أن تضع يدها يف الطعام،يعين كأنها تركض
mereka-, datanglah seorang anak gadis, yakni gadis صىل اهلل عليه- بدون أن تسيم اهلل؛ فأمسك انليب
kecil, "seolah-olah ia didorong". Artinya, seolah-olah ia
berlari (menuju hidangan). Ia ingin meletakkan  "ثم جاء أعرايب كذلك كأنما يدفع، بيدها-وسلم
ً
tangannya pada makanan tanpa menyebut nama Allah. صىل اهلل-  فوضع يده يف الطعام؛ فأمسك انليب،"دفعا
Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memegang
صىل اهلل عليه-  ثم أخرب انليب، بيده-عليه وسلم
tangannya. "Kemudian datang seorang Arab Badui
seperti itu juga, seolah-olah ia didorong kuat." Lantas  أن هذا األعرايب وهذه اجلارية جاء بهما-وسلم
orang ini bermaksud meletakkan tangannya pada  وسوس هلما ودفعهما للميجء؛ ألجل أن: أي،الشيطان
makanan, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamِ
memegang tangannya. Kemudian Nabi -ṣallallāhu  وهما قد.يستحل الطعام بهما إذا أكال بدون تسمية
'alaihi wa sallam- memberitahukan bahwa orang Badui يكونان معذورين جلهلهما؛ هذه لصغرها وهذا
dan gadis kecil ini didatangkan oleh setan, yakni setan
menggoda keduanya dan mendorong keduanya untuk  لكن الشيطان أىت بهما من أجل أنهما إذا،أعرايب
datang, agar ia mendapati makanan itu halal melalui -  ثم أقسم انليب.أكال بدون تسمية شارك يف الطعام
keduanya apabila keduanya makan tanpa menyebut
 أن يد الشيطان مع أيديهما يف-صىل اهلل عليه وسلم
nama Allah. Keduanya bisa jadi dimaafkan karena tidak
-.صىل اهلل عليه وسلم- يد انليب
tahu; gadis ini karena masih kecil dan orang itu karena
ia seorang Arab Badui. Akan tetapi setan
mendatangkan keduanya semata-mata karena apabila
keduanya makan tanpa menyebut nama Allah, ia bisa
ikut menikmati makanan. Kemudian Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersumpah bahwa tangan setan ada
bersama tangan keduanya dalam genggaman tangan
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  حذيفة بن ايلمان:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً َ
. الفتاة الصغرية: ار َية
ِ •ج
َ ُ
ُ
. لشدة رسعتها: أي: • تدفع
ُّ
. واملعىن أن الشيطان يتمكن من أكل الطعام إذا رشع فيه إنسان بغري ذكر اهلل، يتمكن من أكله: • يَستَ ِحل
. ساكن ابلادية: • أعرايب
َ َ
ُ
. إذا بعد؛ بلعده عن اخلري: أو من شطن. إذا احرتق: مأخوذ من شاط: يطان
• الش
َ َ ُ َ ََ
. ومنعتها من األكل؛ منعا للشيطان مما أراد، حنيتها عن الطعام: • فأخذت بِي ِدها

:فوائد احلديث
. وأدبهم معه-صىل اهلل عليه وسلم-  احرتام الصحابة لرسول اهلل.1
. من آداب الطعام أن ينتظر الصغري حىت يبدأ الكبري والفاضل يف األكل.2
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 .3الشيطان يدفع بعض أهل الغفلة ألعمال هو يرتضيها؛ يلتمكن من الوصول إىل مبتغاه ،ومن ذلك ما يف هذا احلديث.
 .4أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سىم فأمسك بيده حىت ي ُ َس ِّيم.
 .5وجوب تغيري املنكر ممن اكن اعملا.

 .6أن هذا احلديث آية من آيات الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث أعلمه اهلل -تعاىل -بما حصل يف هذه القصة.

 .7الشيطان ال يتمكن من طعام أهل اإليمان إال إذا لم يذكر اسم اهلل عليه.
 .8أن اإلنسان إذا أىت يف أثناء الطعام فليسم وال يقل سىم األولون قبيل.

 .9استحباب تعليم انلاس أدب األكل والرشب يف اإلسالم.
ِّ
 .10تأكد التسمية عند األكل ،والصحيح أن التسمية عند األكل واجبة ،وأن اإلنسان إذا لم يسم فهو اعص هلل عز وجل ،وراض بأن يشاركه يف
طعامه أعدى عدو هل ،وهو الشيطان.

 .11استحباب القسم؛ تلوكيد األمر عند السامع.

 .12الشيطان يأكل حقيقة ويرشب حقيقة ،وهل يدان يستخدمها يف حاجته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة
محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3507( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumābahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "Sesungguhnya budak itu
apabila bersikap tulus pada tuannya dan
melakukan ibadah pada Allah dengan baik,
ia mendapatkan pahalanya dua kali."
(Muttafaq 'Alaih). Dari Abu Musa al-Asy'ari
-raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan;
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Budak yang menjalankan
ibadah dengan baik pada Rabb-nya dan
menunaikan pada tuannya apa yang
menjadi kewajibannya, baik berupa hak
(tuannya), nasihat maupun ketaatan, maka
ia mendapatkan dua pahala." (HR.
Bukhari).

َْ
ر
َ
َ َ
، وأحسن عِبادة اهلل،إن العبد إذا نصح لسيده
َ َ ْ
فله أج ُره م َّرتني

**

1120. Hadis:

: احلديث.1120

صىل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
َ
َ  «إن: قال-اهلل عليه وسلم
،العبْد إذا ن َصح لسيِّده
َ
ْ
 عن أيب موَس.» فله أج ُره َمرتني،وأحسن ِع َبادة اهلل

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Sesungguhnya budak itu apabila bersikap tulus pada
tuannya dan melakukan ibadah pada Allah dengan
baik, ia mendapatkan pahalanya dua kali." (Muttafaq
'Alaih). Dari Abu Musa al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
mengatakan; Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Budak yang menjalankan ibadah dengan
baik pada Rabb-nya dan menunaikan pada tuannya
apa yang menjadi kewajibannya, baik berupa hak
(tuannya), nasihat maupun ketaatan, maka ia
mendapatkan dua pahala".

صىل-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- األشعري
ُ َ
ُْ
ََ
،الم ْملوك اذلي حي ِس ُن ِعبَادة َر ِّب ِه
« :-اهلل عليه وسلم
ِّ
َ
، وانلصيحة،َو ُي َؤدي إىل َسيِّ ِد ِه اذلي عليه من احلق
ْ
.» هل أج َران،والطاعة
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Apabila budak melaksanakan kewajibannya terhadap
tuannya berupa melayani, menaati dalam kebaikan dan
memberikan nasehat untuknya, serta melaksanakan
hak Allah berupa menunaikan apa yang Allah wajibkan
dan menjauhi apa yang Allah larang, maka ia memiliki
dua pahala di hari kiamat kelak; karena ia dibebani dua
perkara. Pertama; Hak tuannya, bila ia menunaikan
hak tuannya ia mendapatkan satu pahala. Kedua;
Pahala taat pada Rabb-nya, bila budak menaati Rabbnya ia mendapatkan satu pahala lain.

إذا قام العبد بما وجب عليه لسيده من خدمته
- وطاعته باملعروف وبذل انلصيحة هل وقام حبق اهلل

 من أداء ما افرتضه اهلل عليه واجتنب ما نهاه-تعاىل
َ
 اكن هل األجر مرتني يوم القيامة؛ ألنه ُملكف،عنه
 فإذا قام حبق سيده اكن هل، حق السيد: األول:بأمرين
ِّ  أجر طاعة: واثلاين.أجر
 فإذا أطاع العبد ربه،ربه
.اكن هل أجر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة:اتلصنيف
. متفق عليه:-ريض اهلل عنه-  حديث أيب موَس. متفق عليه:-ريض اهلل عنه-  حديث ابن عمر:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
َ
- ريض اهلل عنه- أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نصح لسيده  :قام خبدمته قدر طاقته ،وحسب استطاعته ،وحفظ هل ماهل.
• أحسن عبادة اهلل  :جاء بها مستوفية لألرَكن والرشوط.
• اذلي عليه  :ما وجب عليه.

فوائد احلديث:

 .1فضل اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق َم َوايله.
 .2نصيحة َ
العبد لسيده تشمل أداء حقه يف اخلدمة ،والطاعة وحفظ املال؛ ألن العبد َر ٍ
اع يف مال سيده ،وهو مسؤول عن رعيته.
 .3من اتصف بذلك ،فله أجره مرتني.

 .4مواساة الضعفاء اكلعبيد ومن يف معناهم ،وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به ،وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن
للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3607( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jika seorang hamba melaknat sesuatu,
maka laknat itu akan naik ke langit, lalu
 صعدت اللعنة إىل،إن العبد إذا لعن شيئا
tertutuplah pintu-pintu langit. Kemudian
laknat itu akan turun lagi ke bumi, namun
 ثم تهبط إىل، فتغلق أبواب السماء دونها،السماء
pintu-pintu bumi telah tertutup. Laknat itu
kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri,
 ثم تأخذ يمينا، فتغلق أبوابها دونها،األرض
jika tidak mendapatkan tempat sasaran,
 فإذا لم جتد مساَغ رجعت إىل اذلي،وشماال
dia akan menghampiri orang yang dilaknat,
jika ia layak dilaknat. Namun jika tidak,
 وإال رجعت إىل قائلها، فإن َكن أهال ذللك،لعن
maka laknat itu akan kembali kepada orang
yang melaknat.
**

1121. Hadis:

: احلديث.1121

ً
 «إن العبد: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب ادلرداء
َْ َ
ُ
 فتُغل ُق، َص َع َد ِت اللعنة إىل السماء،إذا لعن شيئا
َْ َ
َْ
ُ
 فتُغل ُق، ثم ته ِب ُط إىل األرض،أبواب السماء دونها
 فإذا لم جتد، ثم تأخذ يمينا وشماال،أبوابُها دونها
ُ
ً
، فإن اكن أهال ذللك،َم َسااغ رجعت إىل اذلي ل ِع َن
»وإال رجعت إىل قائِلها

Dari Abu Darda' -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': Jika
seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu
akan naik ke langit, lalu tertutuplah pintu-pintu langit.
Kemudian laknat itu akan turun lagi ke bumi, namun
pintu-pintu bumi telah tertutup. Laknat itu kemudian
bergerak ke kanan dan ke kiri, jika tidak mendapatkan
tempat sasaran, dia akan menghampiri orang yang
dilaknat, jika ia layak dilaknat. Namun jika tidak, maka
laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Seorang hamba jika melaknat sesuatu dengan lisannya العبد إذا لعن شيئا بلسانه فإن لعنته هذه تصعد إىل
maka sungguh laknatnya itu akan naik ke langit. Akan
tetapi pada saat itu pintu-pintu langit tertutup, lantas فرتجع إىل، لكن أبواب السماء تغلق عندها،السماء
laknat tersebut kembali ke bumi, namun pintu-pintu  وتغلق أبواب األرض أيضا عندها فال،األرض
bumi juga tertutup saat itu sehingga laknat tersebut
فإن لم جتد طريقا أو، ثم تذهب يمينا وشماال،تدخلها
tidak dapat memasukinya. Kemudian laknat tersebut
bergerak ke kanan dan ke kiri, jika ia tidak mendapati  فإن اكن يستحق، رجعت لليشء امللعون،مستقرا
suatu jalan atau tempat, maka ia kembali kepada objek  وإال رجعت لصاحبها الالعن،اللعنة استقرت عنده
yang dilaknat itu. Apabila objek itu layak mendapatkan
.فأصابته
laknat maka laknat tersebut menimpanya dan berhenti
di situ, namun jika tidak maka laknat tersebut kembali
kepada orang yang melaknat dan akan menimpanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت:اتلصنيف
. رواه أبو داود:راوي احلديث
َ
- ريض اهلل عنه-  أبو ادل ْرداء:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
ً
. ماكنا تذهب هل: • مسااغ

:فوائد احلديث
 قبح اللعن وشناعته.1
. اللعن يعود بالرضر ىلع صاحبه إن لم يستحقه اليشء امللعون.2
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املصادر واملراجع:
1-رياض الصاحلني للنووي .حتقيق  :ماهر الفحل.دار ابن كثري.دمشق.ط2007. 1م-2 .سنن أيب داود،أليب داود السجستاين.حتقيق :حممد حميي ادلين

عبد احلميد.دار الفكر-3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن.دار الكتاب العريب/بريوت-4 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحني  :رشح
ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين .مؤسسة الرسالة .ط-5 .1987، 1كنوز رياض الصاحلني .املجلس العليم كنوز دار إشبيليا.الرياض.ط2009 .1م-6 .
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك.حتقيق :عبد العزيز آل محد .دار العاصمة.ط ،1الرياض2002.م.

الرقم املوحد)6986( :
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Sesungguhnya seorang hamba benar-benar
lepas berbicara dengan satu kalimat yang
tidak ia pikirkan baik atau tidaknya, maka
dia akan tergelincir ke dalam neraka yang
lebih jauh daripada jarak antara timur dan
barat.

إن العبد يلتلكم باللكمة ما يتبني فيها يزل بها
إىل انلار أبعد مما بني املرشق واملغرب

 .1122احلديث:

**

1122. Hadis:

ِّ
َ ُ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أنه َس ِم َع انليب -صىل
اهلل عليه َ
ُ
وسلم يقول« :-إن العبد يلتلكم باللكمة ما
ُّ
َ
يتبني فيها يزل بها إىل انلار أبعد مما بني املرشق

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
(Nabi bersabda), "Sesungguhnya seorang hamba
benar-benar lepas berbicara dengan satu kalimat yang
tidak ia pikirkan baik atau tidaknya, maka dia akan
tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh daripada
jarak antara timur dan barat".

واملغرب».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

َيربنا -صىل اهلل عليه وسلم -أن هناك من انلاس من
ال يفكر عند إرادته الالكم هل هذا الالكم اذلي

سيقو هل خري أم ال؟ .وانلتيجة تكون أن هذا املتلكم
يقع بسبب عدم هذا اتلفكري يف املحظور ،ويعرض
نفسه لعذاب اهلل يف نار جهنم – عياذا باهلل -وربما

يسقط يف انلار ملسافة يه أبعد مما بني املرشق
واملغرب.

Makna global:
**

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan
kepada kita bahwa ada orang yang tidak menimbang
lebih dahulu ketika ingin bicara, apakah perkataan
yang akan diucapkannya ini baik atau tidak? Akibatnya,
karena tidak berpikir, maka orang yang berbicara
tersebut bisa terjatuh ke dalam hal yang dilarang dan
dirinya akan ditimpa azab Allah di neraka jahanam - kita
berlindung kepada Allah - Bahkan mungkin saja ia jatuh
ke dalam jurang neraka yang jaraknya lebih jauh
daripada jarak timur dan barat.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يتبني  :يفكر أنها خري أم ال.
• يزل  :يسقط.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ لإلنسان أن ال يكرث الالكم.
 .2جيب ىلع اإلنسان أن حيفظ لسانه يف لك أحواهل ،اكلغضب والرضا ،وأال يتلكم فيما ال يعنيه.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج

انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه - .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد
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ُ َ ْ ُ َ
ري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،املحقق :د .حممد إسحاق حممد
بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1432 ،ـه2011 -م.

الرقم املوحد)3479( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya kubur itu tempat singgah
pertama dari tempat-tempat singgah
akhirat. Jika (seseorang) selamat darinya
maka setelahnya lebih mudah, dan jika ia
tidak selamat darinya maka setelahnya
lebih sulit.

 فإن جنا،إن القِّب أول مزنل من منازل اآلخرة
 وإن لم ينج منه فما،منه فما بعده أيرس منه
بعده أشد منه

**

1123. Hadis:

: احلديث.1123

 اكن عثمان إذا وقف ىلع:عن هانئ موىل عثمان قال
ُ َْ
َ
 تذكر اجلنة وانلار: فقيل هل،قرب بَكى حىت يبُل حليته
َ
 صىل-  إن رسول اهلل:فال تبيك وتبيك ِمن هذا؟ فقال
َْ ُ َ
زنل من منازل
ِ  «إن القرب أول م: قال-اهلل عليه وسلم
ْ
ْ
ُ وإن لم
ينج
، فإن ُنا منه فما بعده أيرس منه،اآلخرة

Dari Hāni', bekas budak Uṡmān, menuturkan, "Uṡmān
apabila berdiri di atas kubur ia menangis hingga
membasahi jenggotnya. Ditanyakan padanya, "Engkau
menyebut Surga dan Neraka namun engkau tidak
menangis, tapi mengapa engkau menangis karena
kubur ini?" Ia menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah bersabda,
"Sesungguhnya kubur itu tempat singgah pertama dari
tempat-tempat singgah akhirat. Jika (seseorang)
selamat darinya maka setelahnya lebih mudah, dan jika
ia tidak selamat darinya maka setelahnya lebih sulit".

.»منه فما بعده أشد منه

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Uṡmān bin Affān -raḍiyallāhu 'anhu- apabila berdiri di  إذا وقف ىلع-ريض اهلل عنه- اكن عثمان بن عفان
atas suatu kubur ia menangis hingga air matanya
membasahi jenggot. Ditanyakan padanya, "Anda  تذكر اجلنة: فقيل هل،قرب بكى حىت تبل دموعه حليته
mengingat Surga dan Neraka namun tidak menangis, وانلار فال تبيك وتبيك من القرب؟ فأخربهم أنه يبيك
tetapi mengapa Anda menangis karena kubur ini?
 َيرب أن-صىل اهلل عليه وسلم- ألنه سمع رسول اهلل
Maka ia memberitahukan bahwa ia menangis karena
pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa  فإن ُنا اإلنسان،القرب أول مزنل من منازل اآلخرة
sallam- mengabarkan bahwa kubur merupakan tempat من القرب وما فيه من امتحان وشدة وعذاب فما بعده
singgah pertama dari tempat-tempat singgah akhirat.
ِّ ُ
Jika seseorang selamat dari kubur dan ujian, kesulitan أسهل منه؛ ألنه لو اكن عليه ذنب لكفر بعذاب
serta siksaan di dalamnya maka setelahnya lebih  ولم يتخلص من عذاب القرب، وإن لم ينج منه،القرب
mudah. Sebab seandainya ia memiliki dosa pasti
ولم يكفر ذنوبه به وبيق عليه يشء مما يستحق
sudah dihapuskan dengan siksa kubur. Dan jika ia tidak
selamat dari kubur, tidak terhindar dari siksa kubur, .العذاب به فما بعده أشد منه؛ ألن عذاب انلار أشد
tidak dihapus dosa-dosanya dengan siksa tersebut,
dan masih ada dosa pada dirinya yang karenanya ia
berhak mendapatkan siksa, maka setelahnya lebih
berat lagi. Karena siksa Neraka itu lebih dahsyat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أهوال القبور:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  عثمان بن عفان:اتلخريج
. سنن الرتمذي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
. فأعتقه-ريض اهلل عنه-  أي اكن مملوَك لعثمان، عتيق: • موىل
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• مزنل  :ماكن نزول ومكث ،واملراد :أن مراحل احلياة اآلخرة تبدأ بالقرب.

فوائد احلديث:
 .1بيان ما اكن عليه عثمان -ريض اهلل عنه -من اخلوف من اهلل -تعاىل -مع أنه من املبرشين باجلنة.
 .2مرشوعية ابلاكء عند تذكر أهوال القرب والقيامة.
 .3إثبات ما يف القرب من فتنة وشدة وعذاب أو نعيم.
 .4أن ُناة العبد من عذاب القرب عالمة ىلع أن ما بعده من املنازل أيرس منه ،وأن عدم ُناته -والعياذ باهلل -عالمة ىلع أن ما بعده أشد منه.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن
ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح ،حممد نارص
ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم
املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل،
 1422ـه2002 -م.

الرقم املوحد)11205( :
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َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ
إن اهلل -ع ّز َوجل -يقبل ت ْوبة العب ِد ما لم
َُ
يغرغِر

 .1124احلديث:

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla
menerima taubat seorang hamba selama
nyawanya belum sampai ke tenggorokan.
**

1124. Hadis:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- secara -
marfū', "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menerima
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهلل -عز وجل -يقبل
taubat seorang hamba selama nyawanya belum
َُ
َََْ َْ
العب ِد ما لم يغ ْر ِغ ْر».
توبة
sampai ke tenggorokan".

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ُ
الروح Allah 'Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba
اهلل -عز وجل -يقبل توبة العبد ما لم تصل
selama nyawanya belum sampai di tenggorokan.
ُ
َ
َ
احللقوم
الروح
احللقوم ،فإذا وصلت
فال توبة ،ولقوهل Apabila nyawa sudah sampai ke tenggorokan, maka
َُْ
َ ََُْ َ
ِّ َ
تعاىلَ ْ َ َ :-ات tidak ada taubat baginya. Hal ini berdasarkan firman
ت اتلوبة ل ِ ِ
{وليس ِ
ذلين يعملون السيئ ِ
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ِّ ُ ْ ُ ْ
)Allah -Ta'ālā-, "Dan taubat itu tidaklah (diterima Allah
ت اآلن}،
َحىت ِإذا حرض أحدهم الموت قال ِإين تب
dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila
[النساء.]18 :
)datang ajal kepada seseorang dari mereka, (barulah
dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat
sekarang." (QS. An-Nisa': 18).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

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

معاين املفردات:

• توبة العبد  :اتلوبة :االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه.
• ما لم يغرغر  :املراد :االحتضار.

فوائد احلديث:

ُ
تمكن احلياة بعدها اعدة.
 .1من رشوط اتلوبة أن تقع من امللكف قبل أن يصل إىل حالة ال
 .2ال تقبل اتلوبة يف حالة الغرغرة.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة اثلانية .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب
اإلساليم.

الرقم املوحد)4315( :
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Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla
memerintahkanku untuk membacakan
kepadamu, "Tidaklah orang-orang yang
( .لم يكن الذين kafir dari golongan Ahli Kitab
كفروا).

إن اهلل -عز وجل -أمرين أن أقرأ عليك (لم
يكن اذلين كفروا)

 .1125احلديث:

**

1125. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
ْ
َُ
بن كعب -ريض اهلل
يب
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أل ِ
َََْ َ َ
عنه« :-إن اهلل -عز وجلَ -
أم َرين أن أقرأ عليك( :لم

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda
kepada Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu 'Anhu,
"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memerintahkanku
untuk membacakan kepadamu, "Tidaklah orang-orang
( akuلم يكن الذين كفروا) yang kafir dari golongan Ahli Kitab,
bertanya, "apakah Allah menyebut namaku?" Beliau
menjawab, "iya." Seketika itu Ubay menangis. Dalam
satu riwayat, "Maka seketika itu juga Ubay menangis".

يكن اذلين كفروا )...قال :وسماين؟ قال« :نعم»
ُ
َ َ َ َُ َ
بيك.
فبىك أيب .ويف رواية :فجعل أيب ي ِ
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -يرب Dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memberitahu Ubay
ًّ
أبيا -ريض اهلل عنه -بأن اهلل ُ-تعاىل -أمره أن يقرأ bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
عليه سورة ابلينة ،فتعجب أيب -ريض اهلل عنهbeliau agar membacakan surat Al-Bayyinah -
kepadanya. Lalu Ubay Radhiyallahu 'Anhu bertanya,
كيف يكون هذا؟! ألن األصل أن يقرأ املفضول ىلع
"Bagaimana ini bisa terjadi?" Sebab biasanya orang
ُ
الفاضل ال الفاضل ىلع املفضول ،فلما حتقق أيب من yang lebih rendah (Ubay) membacakan untuk orang
انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وتأكد منه بأن اهلل ذكر yang lebih utama (Rasulullah) bukan sebaliknya. Maka
ً saat Ubay mendapatkan kepastian dari Nabi
ً
اسمه بكى -ريض اهلل عنه -عند ذلك فرحا ورسورا Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bahwa Allah
menyebut namanya, ia pun menangis karena sangat
بتسمية اهلل -تعاىل -إياه.
senang dan gembira ketika namanya disebut oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواها ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• كفروا  :الكفر أصله اجلحود والعناد املستلزم لالستكبار والعصيان.

فوائد احلديث:
 .1جواز ابلاكء فرحا ورسورا عند حصول انلعمة وخشية من اتلقصري يف شكر املنعم سبحانه.
ُ
 .2فضيلة أيب بن كعب ريض اهلل عنه وماكنته يف حفظ القرآن وقراءته.
 .3استحباب عرض القرآن ىلع اآلخرين وأنه سنة.
 .4فيه إشارة إىل أن أيب بن كعب ريض اهلل عنه أقرأ الصحابة فإذا قرأ عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم مع عظيم مزنتله اكن غريه بطريق اتلبع هل.
 .5امتثال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمر ربه -تعاىل.
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املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .كنوز رياضالصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن
إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .تهذيب اللغة/حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور -املحقق :حممد عوض مرعب -دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت-الطبعة :األوىل2001 ،م - .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  -حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار-
دار العلم للماليني – بريوت -الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م.

الرقم املوحد)3601( :

185

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya Allah telah menetapkan
untuk wanita itu surga karena
perbuatannya atau membebaskannya dari
neraka.

 أو أعتقها بها من،إن اهلل قد أوجب هلا بها اجلنة
انلار

**

1126. Hadis:

: احلديث.1126

َ ْ
َ  َج: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
كينة
ِ اء ِتين ِمس
َ
َ
ُ
ْ َ
َ َ َ ْ ََ
َ
 فأع َطت لك، فأ ْط َعمتُها ثالث ت َم َرات،حت ِمل ابنتَني هلا
َ
َُ
َ
ْ َ َ
َْ َ
َْ
،يها تم َرة ِ َتلأكلها
احدة ِمن ُهما تم َرة َو َرفعت ِإىل ِف
ِ و
َ
َ
ْ
َ َ
ْ
ْ َ
 فشقت اتلم َرة اليت اكنت تريد،فاستَ ْط َع َمتها ابْنتَاها
َ ََ
ُْ َ
َ  فَأَ ْع،أن تَأ ْ ُكلَها بينهما
 فذكرت اذلي،ج َب ِين شأن َها
ْ َصنَ َع
 « ِإن: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- ت لرسول اهلل
َ َ َ َ َْ
َ ْ َ َ
.» أو أعتَق َها بِ َها ِم َن انلار،ب ل َها بِ َها اجل َنة
اهلل قد أوج

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, ia berkata, "Aku
didatangi oleh seorang wanita miskin yang membawa
kedua anak perempuannya, lalu aku memberikan
makanan kepada wanita itu berupa tiga butir kurma.
Wanita itu memberikan setiap satu butir kurma kepada
masing-masing anaknya dan sebuah lagi diangkatnya
ke mulutnya. Namun, kedua anaknya itu meminta
kurma yang hendak dimakannya tersebut, lalu wanita
tadi membelah buah kurma yang hendak dimakan itu
menjadi dua bagian dan diberikan kepada keduanya.
Keadaan wanita itu membuat aku takjub, lalu aku
memberitahukan apa yang dilakukan wanita tersebut
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas
beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah
menetapkan untuk wanita itu surga karena
perbuatannya atau membebaskannya dari neraka".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- ini menggambarkan
satu rambu baru dari kasih sayang orang dewasa
kepada anak kecil. Aisyah berkata, "Aku didatangi oleh
seorang wanita miskin yang membawa kedua anak
perempuannya, lalu aku memberikan makanan
kepadanya berupa tiga butir kurma." Yakni, aku
memberikan tiga butir kurma kepada wanita miskin itu.
Tak lama kemudian wanita miskin tersebut
memberikan sebutir kurma kepada anaknya dan
memberikan sebutir kurma yang lain kepada anak yang
kedua. Setelah itu ia mengangkat butir kurma ketiga ke
mulutnya untuk disantap. Namun, kedua anaknya itu
meminta kurma tersebut," yakni, kedua anak
perempuan itu memandang kepada kurma yang
diangkat oleh ibunya. Sang ibu tidak jadi
menyantapnya, tetapi dia membelahnya menjadi dua
bagian dan memberikannya kepada keduanya.
Dengan demikian setiap anak perempuan tersebut
menyantap satu setengah butir kurma, sedangkan
sang ibu tidak memakan apapun. Lantas Aisyah raḍiyallāhu 'anha- menuturkan hal itu kepada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan
mengabarkan kepada beliau apa yang telah diperbuat
oleh wanita itu. Beliau memberitahu Aisyah,

186

**

 معلما جديدا-ريض اهلل عنها- يُ َص ِّور حديث اعئشة
 جاءتين: حيث قالت،من رمحة الكبار بالصغار

 أي:مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها ثالث تمرات

 فما اكن من املرأة املسكينة،فأعطتها ثالث تمرات
َ
َ
 واثلانية اتلمرة،إال أن أعطت إحدى ابلنتني واحدة
، ثم رفعت اثلاثلة إىل فيها تلأكلها،األخرى
 يعين أن ابلنتني نظرتا إىل اتلمرة اليت:فاستطعمتاها
رفعتها األم ـ فلم تطعمها األم بل شقتها بينهما

 فأكلت لك بنت تمرة ونصفا واألم لم تأكل،نصفني
 ذلك للرسول-ريض اهلل عنها-  فذكرت اعئشة.شيئا

، وأخربته بما صنعت املرأة-صىل اهلل عليه وسلم أو أعتقها بها، "أن اهلل أوجب هلا بها اجلنة:فأخربها

 ألنها ملا رمحتهما هذه الرمحة العظيمة:من انلار" يعين

.أوجب اهلل هلا بذلك اجلنة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk wanita
itu surga karena perbuatannya atau membebaskannya
dari neraka." Yakni, karena wanita itu menyayangi
kedua anak perempuannya dengan kasih sayang yang
besar, maka Allah menetapkan baginya surga atas
kasih sayangnya itu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• فَ ْ
استَ ْط َع َمتها  :طلبت منها أن تطعمهما اتلمرة.
َ ُْ
• شأن َها  :حاهلا ،وهو إيثارها الصغار ىلع نفسها.
• اذلي َصنَ َع ْ
ت  :أي األمر اذلي فعلت.
ِ

فوائد احلديث:

 .1فضل الصدقة اليت تدل ىلع صدق املؤمن يف إيمانه بربِّه وثقته بوعده وفضله.

 .2جواز تصدق املرأة من مال زوجها بإذنه العام واخلاص ،ويكون للزوجة أجر اإلنفاق ،وللزوج األجر كذلك؛ ألنه ريض بانلفقة من ماهل.

ِ .3شدة رمحة األمهات باألوالد وخشيتهن عليهم الضياع.

 .4رفع اإلسالم من شأن اجلنس األنثوي اذلي اكن حمل سخط العرب أيام اجلاهلية ،بل رتب اإلسالم ىلع حسن تربية ابلنات واإلنفاق عليهن
تيسري دخول اجلنة وانلجاة من انلار.
 .5أن مالطفة الصبيان والرمحة بهم من أسباب دخول اجلنة وانلجاة من انلار ،نسأل اهلل أن يكتب نلا ولكم ذلك.

 .6فضل اإليثار ىلع انلفس ،ورمحة الصغار ،ومزيد اإلحسان والرفق بابلنات وأن ذلك سبب دلخول اجلنة والعتق من انلار.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي،
ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.

الرقم املوحد)3133( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ََْ ً
إن اهلل ال يقبض العلم انزتااع ينزتعه م َِن
َْ ْ
ُ َْ ْ
ََُ
ِكن يقبِض ال ِعل َم بِقب ِض العلماء
ِ َّانل
ِ  َول،اس

Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu
dengan cara mencabutnya dari (dada)
manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan
mencabut (mewafatkan) para ulama.
**

1127. Hadis:

: احلديث.1127

-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

Dari Abdullah bin Amru bin Al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhuma, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak
mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari (dada)
manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut
(mewafatkan) para ulama, sehingga ketika Dia tidak
menyisakan seorang pun yang berilmu, maka orangorang pun menjadikan pemimpin mereka orang-orang
yang bodoh, kemudian mereka ditanya lalu mereka pun
memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan
menyesatkan".

-صىل اهلل عليه وسلم-  سمعت رسول اهلل: قال،
ُ ََْ ً َ ْ َ ْ
ُ َْ َ َ
زتااع ينزتعه ِم َن
ِ  «إن اهلل ال يق ِبض ال ِعلم ان:يقول
َُ
َ
َْ ْ
ُ َْ
َ ِ انل
 َحىت ِإذا،ِالعل َماء
لك ْن يق ِبض ال ِعل َم ِبقب ِض
ِ  و،اس
ً ُ ُ
ْ َ ُ َ ً
َ َ ً
ُْ َ
 ف ُسئِلوا فأفتوا،اس ُرؤوسا ُجهاال
 اختذ انل،ل ْم يب ِق َاع ِملا
ُّ َ َ ُّ َ َ ْ ْ َ
.»أضلوا
 فضلوا و،ري ِعل ٍم
ِ بِغ

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dari Abdullah bin 'Amru -aḍiyallāhu 'anhuma-, ia
berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu,"
maksudnya adalah ilmu kitab dan sunah serta yang
berkaitan
dengan
keduanya.
"dengan
cara
mencabutnya dari (dada) manusia," yakni, ilmu tidak
dicabut dari manusia dengan cara mengangkatnya dari
tengah-tengah mereka ke langit. "tapi Allah mencabut
ilmu," yakni mengangkatnya. "dengan mencabut
(mewafatkan) para ulama," yakni, dengan kematian
mereka dan diangkatnya ruh mereka. "sehingga ketika
Dia tidak menyisakan," yakni Allah. "seorang pun yang
berilmu," dengan dicabutnya nyawanya. "Orang-orang
pun menjadikan pemimpin mereka," yakni, khalifah,
hakim, mufti, imam dan syaikh. "orang-orang yang
bodoh," juhhālan adalah bentuk plural dari jāhil, yakni
orang-orang bodoh. "kemudian mereka ditanya lalu
mereka pun memberi fatwa," Yakni, mereka menjawab
dan menetapkan hukum. "tanpa ilmu maka mereka
sesat" yakni, mereka menjadi orang-orang yang sesat.
"dan menyesatkan." Yakni, mereka menjadi orangorang yang menyesatkan orang lain sehingga
kebodohan merebak di dunia. Dalam hadis ini terdapat
isyarat bahwa ilmu akan dicabut hingga di bumi tidak
tersisa satu pun orang berilmu yang membimbing
manusia kepada agama Allah. Dengan demikian,
setelah itu umat menjadi runtuh dan tersesat. Lihat,
Mirqāt Al-Mafātīḥ, (1/460), Syarḥu Riyāḍiṣ Ṣāliḥīn,
(2/452).
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 قال: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبداهلل بن عمرو
 "إن اهلل ال يقبض:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

، املراد به علم الكتاب والسنة وما يتعلق بهما،"العلم
ً
 ال يقبض العلم من: يعين،""انزتااع ينزتعه من انلاس
 "ولكن،انلاس بأن يرفعه من بينهم إىل السماء

: أي،" "بقبض العلماء، يرفعه: أي،"يقبض العلم

، اهلل: أي،" "حىت إذا لم يبق،بموتهم ورفع أرواحهم
ً
ً
 خليفة: أي،" بقبض روحه "اختذ انلاس رؤوسا،""اعملا
ً
ً
ً
ً
ً
 مجع جاهل،" "جهاال،وقاضيا ومفتيا وإماما وشيخا
، أجابوا وحكموا: أي،" فأفتوا، "فسئلوا، جهلة:أي

: أي،" "وأضلوا، صاروا ضالني: فضلوا" أي،"بغري علم
 فيف هذا احلديث، فيعم اجلهل العالم،مضلني لغريهم

 وال يبىق يف األرض اعلم،إشارة إىل أن العلم سيقبض
 فتتدهور األمة وتضل بعد،يرشد انلاس إىل دين اهلل

.ذلك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
انزتااع  :من الزنع ،وهو اجلذب والقلع.
•

• بقبض العلماء  :بموتهم.
ً
• رؤوسا  :مجع رأس ،وهو السيد املقدم يف انلاس.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع طلب العلم ،يلكرث العلماء ،ويعم نفع انلاس بهم.
َْ
 .2موت العلماء مصيبة حتل باألمة ،وثلم يف اإلسالم.
 .3الفتوى يه الرياسة احلقيقية ،وذم من يقدم عليها بغري علم.
 .4اتلحذير من استفتاء اجلاهلني ،أو الفتوى بغري علم.
 .5الفتوى بالرأي سبيل الضالل واإلضالل.
 .6قلة العلم بادلين من عالمات قرب القيامة.
املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه-4 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ه-5 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه-6 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-7 .مرقاة املفاتيح رشح
مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه-8 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10118( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang
bertaqwa, selalu merasa cukup dan
)menyembunyikan (amalnya

إن اهلل حيب العبد اتلِق ,الغين ,اخلِف

 .1128احلديث:

**

1128. Hadis:

ً
عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن Dari Sa’ad bin Abi Waqqaṣ -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū', (Nabi bersabda), “Sesungguhnya Allah
َ
الغين ,اخل َ
».
يف
اهلل حيب العبد اتل ِيق,
ِ
ِ
mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya
selalu merasa cukup dan yang suka menyembunyikan
”amalnya.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

من أسباب حمبة اهلل للعبد أن يتصف بهذه الصفات Di antara sebab-sebab kecintaan Allah kepada
seorang hamba adalah mensifati dirinya dengan tiga
اثلالث :األوىل :أن يكون متقيا هلل تعاىل ،قائما sifat berikut ini: Pertama: Hendaklah ia bertakwa
بأوامره جمتنبا نواهيه .اثلانية :أن يكون مستغنيا kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah-Nya dan
menjauhi larangan-larangan-Nya. Kedua: Hendaklah ia
عما يف أيدي انلاس ،راضيا بما قسم اهلل هل .اثلاثلة:
merasa tidak butuh dengan apa yang ada di tangan
أن يكون خفيا ،ال يتعرض للشهرة ،وال يرغب فيهاmanusia dan rida dengan pembagian Allah untuknya. .
Ketiga: Hendaklah ia menyembunyikan amalnya, tidak
mencari ketenaran dirinya dan tidak mengobsesikan
itu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اتليق  :هو املمتثل ألوامر اهلل ،املجتنب نلواهيه.

• الغين  :هو املكتيف بما يف يده وإن اكن قليال ،فال يطمع بما يف أيدي انلاس.
• اخليف  :املنقطع إىل عبادة اهلل بالرس.

• العبد  :امللكف ،والعبودية أفضل أوصاف امللكف ،وهو أقىص درجات اخلضوع واالنقياد.

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث إثبات صفة املحبة هلل -تعاىل-.
 .2من مجع هذه الصفات اثلالث فإن اهلل حيبه.
 .3فضل اخلفاء وعدم احلرص ىلع الشهرة بني انلاس.
 .4فضل االستغناء والزهد عما يف أيدي انلاس.
املصادر واملراجع:

ِّ
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ِّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5340( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya seorang muslim apabila
menjenguk saudaranya yang muslim, ia
terus-menerus berada di (antara) buahbuahan surga sampai ia kembali

إن املسلم إذا اعد أخاه املسلم لم يزل يف خرفة
اجلنة حىت يرجع

**

1129. Hadis:

: احلديث.1129

Dari Ṡaubān -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -ṣallallāhu صىل اهلل عليه-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن ثوبان
'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Sesungguhnya ْ َ َ
َ
َ اعد أخاه املسل
َ  "إن املسل: َق َال-وسلم
ل
ز
ي
م
ل
،
م
إذا
م
ِ
ِ
seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang
َ
َْ ُ
َ
muslim, ia terus-menerus berada di (antara) buah- هلل ما
ِ  يا رسول ا: قيل،"يف خرف ِة اجلَن ِة حىت يرجع
َُ ُ
ََ
buahan surga sampai ia kembali." Kemudian ditanya,
"."جناها
: قال،خ ْرفة اجلن ِة؟
"Wahai Rasulullah, apakah buah-buahan surga?"
Beliau menjawab, "Yaitu, buah-buahan yang telah
dipetik."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis Ṡaubān bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- : قال-صىل اهلل عليه وسلم- حديث ثوبان أن انليب
bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim apabila
menjenguk saudaranya yang muslim," yakni, saat  فإنه ال- يف مرضه:يعين- "إذا اعد املسلم أخاه املسلم
sakitnya, "ia terus-menerus berada di (antara) buah- : قال، وما خرفة اجلنة؟:يزال يف خرفة اجلنة" قيل
buahan surga." Beliau ditanya, "Apakah buah-buahan
 يعين أنه جيين من ثمار اجلنة مدة دوامه،""جناها
surga?" Beliau menjawab, "Yaitu, buah-buahan yang
ً
telah dipetik. Yakni, ia memetik buah-buahan surga  فشبه ما حيوزه اعئد املريض،جالسا عند هذا املريض
selama ia terus-menerus duduk di sisi orang sakit  املراد: وقيل،من اثلواب بما حيوزه اذلي جيتين اثلمر
tersebut. Pahala yang diperoleh oleh orang yang
menjenguk orang sakit diserupakan dengan apa yang  واملعىن أن العائد يميش يف طريق،بها هنا الطريق
dipetik oleh orang yang memetik buah-buahan." Ada  واجللوس عند. واتلفسري األول أوىل،تؤديه إىل اجلنة
yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan buah فقد،املريض َيتلف باختالف األحوال واألشخاص
buahan di sini adalah jalan. Maksudnya bahwa orang
ً
yang menjenguk itu berjalan di jalan yang  وقد يكون،يكون اجللوس عند املريض مطلوبا
ُ  فإذا،غري مطلوب
mengarahkannya ke surga." Penafsiran pertama lebih ،علم أن املريض يأنس بهذا الرجل
utama. Duduk di sisi orang sakit berbeda-beda sesuai
dengan perbedaan situasi dan orangnya. Terkadang  وإذا، فاألفضل أن يتأخر،وأنه حيب أن يتأخر عنده
ُ
duduk di sisi orang sakit itu dibutuhkan, dan terkadang  فإنه ال،علم أن املريض حيب أن َيفف العائد
juga tidak dibutuhkan. Jika diketahui bahwa orang yang
. فللك مقام مقال،يُتأخر
sakit itu akrab dengan orang tersebut dan ia ingin agar
berlama-lama di sisinya, maka lebih utama ia berlamalama dengannya. Jika diketahui bahwa orang yang
sakit ingin agar orang yang menjenguk itu sebentar,
maka ia tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Dengan
demikian, setiap kondisi itu membuthkan sikap
tersendiri.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

- صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-  ثوبان موىل رسول اهلل:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

ُ َ
• خ ْرفة  :اسم ما يقطع من اثلمار حني يدرك وينضج.
• جناها  :لك ما جيتىن من اثلمر.

فوائد احلديث:
 .1فضل عيادة املريض ،وثواب العائد.
 .2عيادة املريض من الطااعت اليت تقرب من اجلنة ،وتباعد من انلار.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛
للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)5647( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Sesungguhnya orang-orang yang bersikap
adil di sisi Allah itu akan berada di atas
mimbar-mimbar cahaya: (yaitu) orangorang yang berlaku adil dalam hukum, dan
keluarga serta apa yang mereka pimpin

إن املقسطني عند اهلل ىلع منابر من نور :اذلين
يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

 .1130احلديث:

**

1130. Hadis:

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنهماDari Abdullah bin Amru bin Al-'aṣ --raḍiyallāhu -
'anhumasecara
marfū',
(Nabi
bersabda),
قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
“Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di sisi
ُْ
سطني عند اهلل ىلع منابر من نور :اذلين يعدلون Allah itu akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya:
المق ِ
َ ْ
(yaitu) orang-orang yang berlaku adil dalam hukum,
يف حكمهم وأهليهم وما ول ُوا».
”dan keluarga serta apa yang mereka pimpin.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث بشارة لذلين حيكمون باحلق والعدل بني

انلاس اذلين حتت إمرتهم وحكمهم ،وأنهم ىلع منابر
من نور حقيقة إكراما هلم يوم القيامة عند اهلل -عز

وجل .-وهذه املنابر عن يمني الرمحن -تعاىل ،-وفيه
إثبات ايلمني وايلد هل -سبحانه -دون تعطيل أو

Makna global:
**

Dalam hadis ini terdapat kabar gembira untuk orangorang yang memimpin dengan haq dan adil di tengah
orang-orang yang berada dalam tanggung jawab dan
kekuasaannya, dan bahwa mereka akan berada di atas
mimbar-mimbar dari cahaya yang hakiki, sebagai suatu
bentuk pemuliaan terhadap mereka di sisi Allah -'Azza
wa Jalla- pada hari kiamat.

تكييف أو تشبيه أو حتريف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم .ملحوظة :يف صحيح مسلم زيادة ىلع ما يف رياض الصاحلني :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن املقسطني عند اهلل
ىلع منابر من نور ،عن يمني الرمحن -عز وجل ،-وَّكتا يديه يمني».
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املقسطني  :العادلني.

• عند اهلل  :عند اهلل يوم القيامة.

• يف حكمهم  :يف قضائهم.
ُ
• ما َولوا  :اذلي اكنت هلم عليه والية.

فوائد احلديث:
 .1فضل العدل واحلث عليه.
 .2بيان مزنلة العادلني يوم القيامة.
 .3تفاوت منازل أهل اإليمان يوم القيامة لك حسب عمله.
 .4أسلوب الرتغيب من أسايلب ادلعوة اليت ترغب املدعو يف الطاعة.
 .5إثبات ايلد وايلمني هلل -تعاىل -دون تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو حتريف.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الطبعة :األوىل 1423 ،ه .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،
لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)4935( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya Ibrahim putraku meninggal
dalam masa persusuan, dan sesungguhnya
ia memiliki dua ibu susuan yang akan
menyempurnakan masa susuannya di
Surga.

 وإن َل،إن إبراهيم ابين وإنه مات يف اثلدي
لظرئين تكمالن رضاعه يف اجلنة

**

1131. Hadis:

: احلديث.1131

ُ
Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku رأيت
 «ما: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sayang
kepada keluarga daripada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam-." Ia menuturkan, "Ibrahim dahulu disusukan
di daerah 'Awāli di kota Madinah. Beliau biasa pergi (ke
rumah ibu susuan tersebut) dan kami bersama beliau.
Beliau masuk ke rumah, sementara rumah tersebut
penuh asap. Memang suami ibu susuannya adalah
seorang pandai besi. Beliau mengambil Ibrahim lalu
menciuminya, kemudian pulang." 'Amru mengatakan,
"Ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim putraku
meninggal dalam masa persusuan, dan sesungguhnya
ia
memiliki
dua
ibu
susuan
yang
akan
menyempurnakan masa susuannya di Surga".

صىل اهلل- أحدا اكن أرحم بال ِعيال من رسول اهلل
َ َ
 «اكن إبراهيم ُم ْسرتض ًعا هل يف: قال،»-عليه وسلم
 فيدخل ابليت، فاكن ينطلق وحنن معه،َع َوايل املدينة
َ ْ
 ثم، فيأخذه فيُقبِّله، وَكن ِظْئه قيْنًا،وإنه يلُ َدخن
ُ
-  فلما تويف إبراهيم قال رسول اهلل: قال عمرو.»يرجع
 وإنه مات، «إن إبراهيم ابين:-صىل اهلل عليه وسلم
ْ
ُ
.»لظْئين تك ِمالن رضاعه يف اجلنة
ِ  وإن هل،يف اثلدي

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan
bahwa ia tidak melihat seseorang yang lebih sayang
pada keluarga dan anak-anak kecil daripada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ibrahim, putra
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- disusui oleh seorang
ibu susuan di desa dalam wilayah Madinah. Dan Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa pergi (ke rumah ibu
susuan tersebut) bersama sebagian sahabat untuk
mengunjunginya. Beliau masuk rumah dan mendapati
rumah tersebut berasap, karena suami ibu susuannya
seorang pandai besi. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengambil Ibrahim lalu menciuminya, kemudian
pulang. Ketika Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersada, "Sesungguhnya
Ibrahim putraku meninggal dalam masa persusuan,
dan sesungguhnya ia memiliki dua ibu susuan yang
akan menyempurnakan masa susuannya di Surga
hingga lengkap dua tahun." Yang demikian itu karena
Ibrahim meninggal saat masih berusia 16 atau 17
bulan. Maka dua ibu susuan di Surga tersebut akan
menyusuinya di sisa masa dua tahun, karena ini batas
maksimal masa menyusu berdasarkan nas Alquran. Ini
sebuah penghormatan untuknya dan ayahnya ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
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**

 أنه ما رأى أحدا-ريض اهلل عنه- َيرب أنس بن مالك
- اكن أرحم بال ِعيال واألطفال الصغار من رسول اهلل

صىل-  وَكن إبراهيم ابن انليب،-صىل اهلل عليه وسلم
، ترضعه مرضعة يف قرى عند املدينة-اهلل عليه وسلم

 يذهب وبعض الصحابة-صىل اهلل عليه وسلم- فاكن
 فيدخل ابليت فيجد ابليت يدخن؛ وذلك،معه لزيوره
ً
صىل اهلل-  فاكن انليب،ألن زوج مرضعته اكن حدادا
ُ
 فلما تويف، يأخذ إبراهيم فيُقبِّله ثم يرجع-عليه وسلم
 إن:-صىل اهلل عليه وسلم- إبراهيم قال رسول اهلل
 وإن هل، وإنه مات وهو يف سن الرضاع،إبراهيم ابين
مرضعتني تتمان رضاعه يف اجلنة حىت يتم السنتني؛

وذلك ألن إبراهيم تويف وهل ستة عرش شهرا أو سبعة

 فرتضعانه بقية السنتني فإنه تمام،عرش شهرا
صىل-  وهذا كرامة هل وألبيه،الرضاعة بنص القرآن

-.اهلل عليه وسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َ
• ُم ْسرت َضعا  :هل مرضعة.
• َع َوايل املدينة  :القرى اليت عند املدينة.
ْ
الظْئ  :يه اليت ترضع ودل غريها ،وزوجها ظْئ ذللك الرضيع ،فلفظة الظْئ تقع ىلع األنىث واذلكر.
• ِ
َ
ً
ً
• قيْنا  :حدادا.

فوائد احلديث:
 .1بيان كريم خلقه -صىل اهلل عليه وسلم -ورمحته للعيال والضعفاء ،وفيه فضيلة رمحة العيال واألطفال وتقبيلهم.
 .2جواز أن ترضع املرأة ودل غريها.
 .3بيان فضيلة إبراهيم ابن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4وجود اجلنة وأنها خملوقة اآلن.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض
بن موَس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ه1998 ،م.

الرقم املوحد)11188( :
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َ َ
َََ ُ
إن أ ْوَل انلاس باهلل من بدأه ْم بالسالم

 .1132احلديث:

Manusia yang paling utama di sisi Allah
adalah orang yang memulai salam.
**

1132. Hadis:

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-إن أ ْوىل انلاس باهلل من
ََُ
بَدأه ْم بالسالم» .ويف رواية للرتمذي :قيل :يا رسول
ََُْ
ْ
َ ُّ
اهلل ،الر ُجالن يَلتَ ِقيَان أي ُه َما يبدأ بالسالم؟ ،قال:
َ ُ
«أ ْواله َما باهلل تعاىل».
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Umamah Radhiyallahu 'Anhu dia berkata,
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,
"Manusia yang paling utama di sisi Allah adalah orang
yang memulai salam." At-Tirmizi meriwayatkan dari
Abu Umamah Radhiyallahu 'Anhu, ada yang bertanya,
"Ya Rasulullah, jika ada dua orang yang berjumpa,
siapa yang mengawali salam?" Beliau bersabda, "Yang
paling dekat kepada Allah Ta'ala".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َ
خري انلاس وأقربهم طاعة هلل تعاىل :من بادر إخوانه Orang yang terbaik dan paling dekat ketaatannya
kepada Allah Ta'ala adalah yang lebih dahulu memberi
ْ
رغبَ
بما
ة
بالسالم؛ ألنه بادر إىل طاعة وسارع إيلها
salam kepada saudaranya. Karena dia bersegera
عند اهلل تعاىل ،فاكن أوىل انلاس وأطوعهم هلل تعاىلmelakukan ketaatan demi berharap apa yang ada di .
sisi Allah Ta'ala. Maka dia adalah orang yang paling
utama dan paling taat di sisi Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :الرواية األوىل رواها أبو داود .الرواية اثلانية رواها الرتمذي.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أوىل انلاس باهلل  :أي :أحقهم بالقرب منه بالطاعة.

فوائد احلديث:

ْ
ْ
ُ َ ِّ
والمذك ِر هل بِ ِذكر
 .1إن أقرب انلاس من اهلل بالطاعة من بدأ أخاه بالسالم عند مالقاته؛ ألنه السابق إىل ِذك ِر اهلل واملبادر إىل تطييب نفس أخيه
اهلل.
 .2استحباب إفشاء السالم بني املسلمني ،وأن ذلك سبيل لطاعة اهلل وحمبته والقرب منه سبحانه وتعاىل.
خري ُ
ُ .3
المتَالقيني اذلي يبدأ أخاه بالسالم.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة
العرصية - .سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل
مأمون شيحا ،دار املعرفة - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .صحيح اجلامع الصغري
وزياداته :األبلاين دار املكتب اإلساليم -بريوت بلنان.

الرقم املوحد)3621( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya di Madinah ada lelaki-lelaki
yang tidaklah kalian tempuh perjalanan
atau menyisiri lembah melainkan mereka
bersama kalian, mereka tertahan oleh
sakit.

ُْ ََ
ً رستُم َم ِس
ْ ِ إن باملدينة لَر َج ًاال ما
 وال قطعتم،ريا
ِ
ً
َ َ َ ُ ََ
 إال َكنوا معكم حبسهم املرض،َوادِيا
**

1133. Hadis:

: احلديث.1133

ريض- عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل األنصاري

Dari Abu Abdullah Jabir Ibn Abdullah al-Anshari
Radiyallahu 'Anhuma, dia berkata, kami bersama Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam peperangan. Beliau
bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ada lelaki-lelaki
yang tidaklah kalian tempuh perjalanan atau menyisiri
lembah melainkan mereka bersama kalian, mereka
tertahan oleh sakit. Riwayat lain, "Melainkan menyertai
kalian dalam pahala." Dari Anas Radiyallahu 'Anhu, dia
berkata, "Kami kembali dari perang Tabuk bersama
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda,
"Ada kaum yang kita tinggalkan di Madinah, yang mana
tidaklah kita lalui celah dan lembah melainkan mereka
bersama kita. Mereka tertahan oleh uzur".

صىل اهلل عليه-  كنا مع انليب: قال،-اهلل عنهما
ً َ َ
ُْ
ََ
رستم
ِ  «إن باملدينة ل ِرجاال ما: فقال، يف غزا ٍة-وسلم
ْ َ
ُ
ً َمس
 إال اكنوا َم َعكم َحبَ َسهم، وال ق َطعتُم َوا ِديًا،ريا
ِ
ُ َُ َ
ْ َ
ُ
 وعن.» «إال رشكوكم يف األج ِر: ويف رواية.»املرض
 رجعنا من غزوة تبوك مع: قال-  ريض اهلل عنه- أنس

 «إن أقواما خلفنا: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ْ
 إال وهم معنا؛، وال واديا،باملدينة ما سلكنا ِشعبَا
.»حبسهم العذر
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan  عن رجال ما حبسهم-صىل اهلل عليه وسلم- َيرب
mengenai para pria yang tercegah ikut berjihad fi
sabilillah 'Azza wa Jalla karena sakit dan sebab uzur عن اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل إال املرض وحنوه من
ُ
lain. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan,  فيخرب أنه ما سار الغزاة سريا وال قطعوا،األعذار
ُ
bahwa tidaklah para tentara mujahid menempuh
َ وكت
.ب هلؤالء ثواب ذلك العمل
واديا وال ِشعبا إال
ِ
perjalanan, menyisiri lembah dan tebing melainkan
dicatatkan untuk mereka pahala aktivitas tersebut.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:-ريض اهلل عنه-  حديث أنس. رواه مسلم:-ريض اهلل عنه-  حديث جابر:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:َاتلخريج
َ
- ريض اهلل عنه- أنس بن مالك

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. غزوة: • غزاة

. سريا أو يف ماكن سري: أي: • مسريا
. سلكتموه: • قطعتم واديا

 مفرج ما بني جبال أو تالل أو آكام: الوادي: • واديا
. منعهم: • حبسهم
. شاركوكم: • رشكوكم

. اثلواب: • األجر
ْ
. الطريق يف اجلبل: • ِشعبًا
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فوائد احلديث:
 .1من حبسه العذر اكن كأوّل الرضر.
 .2أن من صحت نيته ،وعزم ىلع فعل عمل صالح وتركه لعذر ،أن هل مثل أجر فاعله.
 .3ليس ىلع أوّل الرضر اكألعىم واملريض حرج.
املصادر واملراجع:
-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا،

الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م- .
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4557( :
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Sungguh ada banyak orang yang
membelanjakan harta yang Allah titipkan
kepada mereka tidak dengan cara yang
benar, maka api neraka untuk mereka pada
hari Kiamat.

ً ََ َ ُ
إن رجاال يتخ َّوضون يف مال اهلل بغري حق ,فلهم
انلار يوم القيامة

 .1134احلديث:

**

1134. Hadis:

عن خولة األنصارية -ريض اهلل عنها -قالت :قال Dari Khaulah al-Anṣāriyah -raḍiyallāhu 'anha- secara
marfū’, (Nabi bersabda), “Sungguh ada banyak orang
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن رجاال
yang membelanjakan harta yang Allah titipkan kepada
ََ َ ُ
يتخوضون يف مال اهلل بغري حق ,فلهم انلار يوم mereka tidak dengan cara yang benar, maka api
”neraka untuk mereka pada hari Kiamat.
القيامة».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أناس Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan
tentang
orang-orang
yang
يترصفون يف أموال املسلمني بابلاطل ،وأنهم mempergunakan/membelanjakan harta kaum muslimin
يأخذونها بغري حق ،ويدخل يف ذلك أكل أموال dengan cara yang batil dan mereka mengambilnya
dengan tanpa hak, termasuk dalam hal itu adalah
ايلتاىم وأموال الوقف من غري مستحقها وجحد
memakan harta anak-anak yatim dan harta-harta wakaf
األمانات واألخذ بغري استحقاق وال إذن من األموال dengan tanpa hak, menyia-nyiakan amanat dan
العامة ،وأخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن جزاءهم mengambil tanpa hak ataupun izin dari fasilitas umum.
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa
انلار بذلك يوم القيامة.
balasan untuk mereka atas semua itu pada hari Kiamat
adalah neraka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :خولة األنصارية -ريض اهلل عنها -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يتخوضون يف مال اهلل  :يترصفون يف أموال املسلمني بابلاطل.

فوائد احلديث:
 .1حيرم ىلع اإلنسان أن يكتسب املال إال من الوجه احلالل ،ألن اكتسابه من احلرام من اتلخوض فيه واتلرصف بابلاطل.
 .2املال بيد املسلمني وبيد والتهم هو مال اهلل استخلفهم عليه يلنفقوه يف الطرق املرشوعة ،واتلرصف فيه بابلاطل حرام ،وهذا اعم يف الوالة
وغريهم من سائر املسلمني.

املصادر واملراجع:

فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
ِّ
َ
لوغ َ
لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 2003م .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط،
.1422

الرقم املوحد)5331( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Sesungguhnya pada malam hari itu ada
satu waktu yang tidaklah seorang muslim
tepat pada waktu itu meminta kepada Allah
kebaikan perkara dunia dan akhirat,
melainkan Allah pasti memberikannya
kepadanya. Dan waktu itu ada pada setiap
malam.

َ
ُ ُ َ ُ ٌ ُ
إن يف الليل لساعة ،ال ي َواف ِقها رجل مسلم يسأل
ْ
ْ َ
اهلل تعاىل ً
خريا من أم ِر ادلنيا واآلخرة ،إال أعطاه
ُ َّ
إِياه ،وذلك ُك يللة

 .1135احلديث:

**

1135. Hadis:

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -

Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Aku pernah
mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
bersabda, "Sesungguhnya pada malam hari itu ada
satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat pada
waktu itu meminta kepada Allah kebaikan perkara
dunia
dan
akhirat,
melainkan
Allah
pasti
memberikannya kepadanya. Dan waktu itu ada pada
setiap malam".

صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن يف الليل لساعة ،ال
ْ
يُ َواف ُق َها ُ
رج ٌل ُمسلم يَسأل اهلل تعاىل ً
خريا من أم ِر
ِ
ُ
ْ
َ
ادلنيا واآلخرة ،إال أعطاه ِإياه ،وذلك لك يللة».
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف لك يللة ساعة يُستجاب فيها ادلاعء ،فال يصادفها Di setiap malam ada satu waktu dikabulkannya doa.
Tidaklah seorang hamba muslim tepat pada waktu itu
عبد مسلم ال يدعو فيها بمحرم إال استجاب اهلل berdoa dengan sesuatu yang tidak diharamkan, kecuali
"Allah pasti mengabulkan doanya.
داعءه ،ويه ثلث الليل اآلخر ،كما يف انلصوص
**

الصحيحة األخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• ساعة  :فرتة من الزمن.
• يوافقها  :يصادفها.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع القيام يف الليل،أي ساعة من سااعته.
 .2إثبات ساعة اإلجابة يف لك يللة ،وذلك يف اثللث األخري منها.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها:
خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya hati anak-anak Adam itu
seluruhnya ada di antara dua jari-jari Allah
Yang Maha Pengasih seperti satu hati. Dia
memalingkannya ke arah yang
dikehendaki-Nya.

إن قلوب بين آدم لكها بني إصبعني من أصابع
 يرصفه حيث يشاء، كقلب واحد،الرمحن

**

1136. Hadis:

: احلديث.1136

-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

Dari Abdullah bin Amru bin Al-'Āsh -raḍiyallāhu
'anhuma-, ia mengatakan bahwa dirinya mendengar
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Sesungguhnya hati anak-anak Adam itu seluruhnya
ada di antara dua jari-jari Allah Yang Maha Pengasih
seperti satu hati. Dia memalingkannya ke arah yang
dikehendaki-Nya." Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Ya Allah, Żat yang
membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami atas
ketaatan-Mu".

: يقول،-صىل اهلل عليه وسلم- أنه سمع رسول اهلل
َ
أصابع
قلوب بين آدم كها بني إصبعني من
«إن
ِ
ُ ِّ َ ُ
 يرصفه حيث يشاء» ثم قال،واحد
كقلب
،الرمحن
ٍ
ٍ
َ ِّ َ ُ
 «امهلل مرصف:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ رص ْف
ِّ َ القلوب
.»قلوبنا ىلع طاعتك
ِ
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- سبحانه-  أن اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- َيرب انليب
mengabarkan bahwa Allah -Subḥānahu wa Ta'ālāِّ
memalingkan hati hamba-hamba-Nya dan lainnya ، مترصف يف قلوب عباده وغريها كيف شاء-وتعاىل
kepada apa yang dikehendaki-Nya. Tidak ada sesuatu  فقلوب،ال يمتنع عليه منها يشء وال يفوته ما أراده
ِّ ،العباد كها بني أصابعه سبحانه
pun yang mencegah-Nya dari itu dan tidak ada sesuatu
يوجهها إىل ما يريد
pun yang luput dari apa yang dikehendaki-Nya. Hati
manusia seluruhnya di antara jari-jari Allah -  ثم داع،بالعبد حبسب القدر اذلي كتبه اهلل عليه
ِّ َ  «امهلل ُم:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
Subḥānahu wa Ta'ālā-. Dia mengarahkannya kepada رص َف القلوب
ِ
apa yang dikehendaki-Nya atas hamba sesuai dengan
ِّ َ ُ
ْ ِّ َ
َ
takdir yang telah ditetapkan Allah untuknya.  يا من تقلب القلوب:رصف قلوبنا ىلع طاعتك» أي
ِّ ،وتوجهها حيث تشاء
ِّ
Selanjutnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa  وثبتها،وجه قلوبنا إىل طاعتك
sallam- berdoa,"Ya Allah, Żat yang membolak-balikkan
 وال جيوز تأويل األصابع إىل القوة،ىلع هذه الطاعة
hati, teguhkanlah hati kami dalam ketaatan-Mu." Yakni,
wahai Żat yang membolak-balikkan hati dan -  بل جيب إثباتها صفة هلل،وال القدرة وال غريها
mengarahkannya ke mana saja yang dikehendaki-Nya,  من غري حتريف وال تعطيل ومن غري-تعاىل
arahkanlah hati kami kepada ketaatan-Mu dan
.تكييف وال تمثيل
teguhkan hati kami dalam ketaatan ini. Di sini tidak
boleh menakwilkan jari-jari kepada makna kekuatan,
kemampuan
dan
sebagainya.
Tetapi
harus
menetapkannya sebagai salah satu sifat Allah -Ta'ālātanpa
taḥrīf
(merekayasa
perubahan),
ta'ṭīl
(pengosongan) dan tanpa takyīf (mempertanyakan
caranya), dan tanpa tamṡīl (menyerupakannya).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
َ
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص:اتلخريج
. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• مرصف  :من اتلرصيف أي اتلقليب واتلحويل من حال إىل حال أخرى.

فوائد احلديث:
 .1إثبات األصابع هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل
 .2إثبات القدر ،وأن اهلل ِّ
يوجه قلوب عباده حسب القدر اذلي كتبه عليهم
 .3إدامة داعء اهلل -تعاىل -باتلثبيت ىلع اهلدى.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل.
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م  -صفات اهلل عز وجل
الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Sesungguhnya setiap umat itu memiliki
orang kepercayaan, dan sesungguhnya
orang kepercayaan kita, wahai umatku
adalah Abu 'Ubaidah bin al-Jarrāh.

إن لُك أمة أمينا ،وإن أميننا -أيتها األمة -أبو
عبيدة بن اجلراح

 .1137احلديث:

**

1137. Hadis:

ً
مرفواع« :إن للك Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
ُ
"Sesungguhnya setiap umat itu memiliki orang
ً
أمة أ ِمينا ،وإن أ ِميننا -أيتُها األمة -أبو ُعبيدة بن
kepercayaan, dan sesungguhnya orang kepercayaan
اجلَراح».
kita, wahai umatku adalah Abu 'Ubaidah bin al-Jarrāh".
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف لك أمة من األمم رجل أمني اشتهر باألمانة أكرث

من غريه ،وأشهر هذه األمة باألمانة أبو عبيدة اعمر

بن اجلراح -ريض اهلل عنه ،-فإنه وإن اكنت األمانة
صفة مشرتكة بينه وبني الصحابة -عليهم الرضوان-

 ،لكن سياق احلديث يشعر بأنه يزيد عليهم يف

ذلك.

**

Di setiap umat ada orang terpercaya yang dikenal lebih
amanah di banding orang lain, dan sosok dari umat ini
yang paling terkenal amanahnya adalah Abu 'Ubaidah
'Amir bin al-Jarrāh -raḍiyallāhu 'anhu-. Sebab,
meskipun amanah adalah sifat yang sama-sama
dimilikinya dan para sahabat -semoga Allah meridai
mereka- akan tetapi konteks hadis ini menandakan Abu
'Ubaidah melebihi mereka dalam sifat ini.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

فوائد احلديث:
 .1دل هذا احلديث ىلع فضل أيب عبيدة ،وتفوقه ىلع غريه بقدر زائد من األمانة.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري
حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،اعم النرش1410 :ه1990 ،م.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُ
إن لُك أمة فتنة ،وف ِتنة أميت :املال

 .1138احلديث:

Sesungguhnya setiap umat itu ada
fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta.
**

1138. Hadis:

عن كعب بن عياض -ريض اهلل عنه -قال :سمعت Dari Ka'ab bin 'Iyadh-raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Aku
ُ
pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
ة
م
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن للك أ
sallam- bersabda, "Sesungguhnya setiap umat itu ada
ُ
فتنة ،وفِتنة أميت :املال».
fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

قال كعب بن عياض -ريض اهلل عنه :-سمعت رسول Ka'ab bin 'Iyadh-raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Aku pernah
mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamاهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول( :إن للك أمة فتنة) bersabda, "Sesungguhnya setiap umat itu ada
ويه ما يمتحنون وَيتربون به من األشياء( .وفتنة fitnahnya," yaitu hal-hal yang menjerumuskan mereka
ke dalam kesesatan dan kemaksiatan. "dan fitnah
أميت املال) ألنه مانع عن كمال املآل؛ فاللهو باملال
umatku
adalah
"harta.
Karena
mereka
يشغل ابلال عن القيام بالطاعة وينيس اآلخرة.
mengumpulkannya untuk mewujudkan orientasi
duniawi dan menghalangi kesempurnaan akhirat.
Bermain-main dengan harta dapat melalaikan hati dari
melaksanakan ketaatan dan melenakan diri dari
akhirat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ يف الكربى وأمحد.
**

اتلخريج :كعب بن عياض -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فتنة  :ما يمتحنون وَيتربون به.

فوائد احلديث:
 .1بيان ملا ابتىل اهلل به هذه األمة ،وهو املال حيث يظهر به صدق الزتامهم وزَكة نفوسهم وتمسكهم بمنهجهم أو غري ذلك.
ً ً
ِ .2شدة ميل انلفوس للمال وهو كما قال اهلل -تعاىل( :-وحتبون املال حبا مجا( .الفجر ).20 :
 .3احلرص ىلع املال واتلعلق به سبب يف فساد ذات ابلني؛ ألنه يورث الشح ،والشح يفيض إىل تقطيع األرحام.
 .4مما جيدر ذكره يف هذا املقام نصيحة شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -اليت ذكرها يف ـالوصية الصغرى ـ  " :ثم ينبيغ هل أن يأخذ املال بسخاوة
نفس؛ يلبارك هل فيه ،وال يأخذه بإرشاف وهلع  ،بل يكون املال عنده بمزنلة اخلالء اذلي حيتاج إيله من غري أن يكون هل يف القلب ماكنة،
والسيع فيه إذا سىع كإصالح اخلالء".

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ه .بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل،
دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل  1397 :ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـه1987م .اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من
حمفوظه ،مؤلف األصل :حممد بن حبان أبو حاتم ادلاريم البُسيت ،ترتيب :األمري أبو احلسن يلع بن بلبان بن عبد اهلل ،عالء ادلين الفاريس احلنيف،
مؤلف اتلعليقات احلسان :أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :دار با وزير للنرش واتلوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل  1424 ،ـه 2003 -م .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة:
األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب  -بريوت .سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد بن عيىس بن َس ْورة بن موَس بن الضحاك الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج ،)5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج
منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو
عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .مشاكة املصابيح ،املؤلف :حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري أبو عبد اهلل اتلربيزي،
املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت الطبعة :اثلاثلة .1985 ،صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،املؤلف :أبو عبد الرمحن
حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3736( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya setiap Nabi memiliki hawari
(penolong yang setia), dan hawariku adalah
Az-Zubair

 وحواري الزبري،إن لُك نيب حواريا
**

1139. Hadis:

: احلديث.1139

صىل-  قال انليب: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر
 « َمن يأتيين خبرب القوم؟» يوم:-اهلل عليه وسلم

Dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Siapa yang
dapat memberitahukan kepadaku kabar tentang Bani
Quraiẓah?” di hari terjadinya perang Ahzab. Az-Zubair
menjawab, “Saya.” Kemudian beliau bersabda kembali,
“Siapa yang dapat memberitahukan kepadaku kabar
tentang Bani Quraiẓah?” Az-Zubair berkata, “Saya.”
Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
“Sesungguhnya setiap Nabi memiliki hawari (penolong
yang setia), dan hawariku adalah Az-Zubair."

ُّ  قال.األحزاب
 « َمن يأتيين خبرب: ثم قال، أنا:الزبري
ُّ  قال،»القوم؟
صىل اهلل عليه-  فقال انليب، أنا:الزبري
َ ،اريا
ًّ  «إن للك نيب َح َو:-وسلم
ِّ وح َو
ُّ اري
».الزبري

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Pada waktu perang Ahzab berlangsung dan kaum ملا اكنت غزوة األحزاب وجاءت قريش وغريهم إىل
Quraisy beserta kabilah lainnya datang ke Madinah
untuk memerangi kaum Muslimin, serta Nabi -ṣallallāhu  وحفر انليب صىل اهلل عليه،املدينة؛ يلقاتلوا املسلمني
'alaihi wa sallam- telah menggali khandaq (parit), maka  بلغ املسلمني أن بين قريظة من ايلهود،وسلم اخلندق
sampailah berita kepada kaum Muslimin bahwa Bani
 ووافقوا،نقضوا العهد اذلي اكن بينهم وبني املسلمني
Quraiẓah dari kalangan Yahudi mengkhianati
perjanjian yang disepakati antara mereka dan kaum  فقال انليب صىل اهلل عليه،قريشا ىلع حرب املسلمني
Muslimin, lalu mereka bersekutu dengan kaum Quraisy  من يأتيين خبرب بين قريظة؟ فقال الزبري بن:وسلم
untuk memerangi kaum Muslimin. Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- pun bersabda, “Siapa yang dapat  ثم قال عليه الصالة، أنا آتيك خبربهم:العوام
memberitahukan kepadaku kabar tentang Bani  من يأتيين خبرب بين قريظة؟ فقال:والسالم مرة أخرى
Quraiẓah?” Lalu Az-Zubair bin Awwam berkata, “Saya
: فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم حينئذ، أنا:الزبري
akan datang kepada engkau dengan membawa kabar
ً
. ونارصي هو الزبري،نارصا
إن للك نيب
tentang mereka.” Kemudian beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- kembali bertanya, “Siapa yang dapat
memberitahukan kepadaku kabar tentang Bani
Quraiẓah?” Lalu Az-Zubair berkata, “Saya.” Lalu pada
saat itu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
“Sesungguhnya setiap Nabi itu memiliki penolong yang
setia, dan penolong setiaku adalah Az-Zubair."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:اتلخريج

. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

 ووافقوا قريشا، وَكن بنو قريظة نقضوا العهد اذلي اكن بينهم وبني املسلمني، واألحزاب اكنوا من قريش وغريهم، هو يوم اخلندق: • يوم األحزاب
.ىلع حرب املسلمني
. نارصي: • َح َواري
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1جواز سفر الرجل وحده ،وأن انليه عن السفر وحده إنما هو حيث ال تدعو احلاجة إىل ذلك.
 .2جواز استعمال اتلجسس يف اجلهاد.
 .3فضيلة للزبري ،وقوة قلبه ،وصحة يقينه.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .إرشاد
الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه .فتح ابلاري
رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة1379 :ه.

الرقم املوحد)11192( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal
orang-orang dari ucapan nabi-nabi
terdahulu adalah: Jika engkau tidak malu
!maka berbuatlah sesukamu

إن مما أدرك انلاس من الكم انلبوة األوَل :إذا لم
تستح فاصنع ما شئت

 .1140احلديث:

**

1140. Hadis:

ً
عن أيب مسعود األنصاري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
ُ
«إن مما َ
انلاس من الكم انلبوة األوىل إذا لم
أدر َك
ْ
فاصنع ما شئْ َ
ت».
تستيح
ِ
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Mas’ud Uqbah bin 'Amr Al-Anshary Al-Badry
-raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya ungkapan
yang telah dikenal orang-orang dari ucapan Nabi-Nabi
terdahulu adalah: Jika engkau tidak malu maka
!"berbuatlah sesukamu
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:
ُ

Makna global:

إن مما أثِ َر عن األنبياء السابقني الوصية باحلياءSesungguhnya diantara warisan yang ditinggalkan oleh ,
para Nabi terdahulu ialah berupa wasiat dengan sifat
واحلياء صفة يف انلفس حتمل اإلنسان ىلع فعل ما malu. Malu adalah sifat dalam jiwa yang membawa
َ ِّ
جيمل ُ
ويزين ،وترك ما يُدنس ويشني ،وهو من خصال manusia untuk melakukan apa yang baik dan indah
serta meninggalkan apa yang mengotori dan menodai.
االيمان فإذا لم يمنع َ
ُ
احلياء اذلي هو من اإليمان
املرء
Malu merupakan perangai iman. Jika malu yang
من ارتكاب ما يشينه فما اذلي سيمنعه؟
merupakan bagian dari iman tidak mencegah
seseorang dari melakukan sesuatu yang menodainya,
?lantas apa yang akan mencegahnya
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من الكم انلبوة األوىل  :مما وصل إيلهم من مبادئ األنبياء واملأثور من الكمهم

فوائد احلديث:
 .1فيه تهديد ووعيد ملزنوع احلياء ،فإن احلياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ،ودناءة األخالق ،وحيثه ىلع ماكرم األخالق ومعايلها
 .2أن هذا مأثور عن األنبياء املتقدمني
 .3أن احلياء هو اذلي جيعل املرء املسلم يفعل ما جيمل ويزين ،ويرتك ما يدنس ويشني
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .نزهة

املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع
الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .تطريز رياض
الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4559( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya di antara bentuk
mengagungkan Allah -Ta'ālā- ialah
menghormati orang Muslim yang tua dan
pembawa Alquran yang tidak berlebihlebihan dan tidak menjauh darinya, dan
menghormati penguasa yang adil.

 إكرام ذي الشيبة:-تعاىل- إن من إجالل اهلل

 واجلايف، وحامل القرآن غري الغايل فيه،املسلم
 وإكرام ذي السلطان املقسط،عنه

**

1141. Hadis:

Dari Abu Musa Al-Asy`ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū',
"Sesungguhnya
di
antara
bentuk
mengagungkan Allah -Ta'ālā- ialah menghormati orang
Muslim yang tua, pembawa Alquran yang tidak
berlebih-lebihan dan tidak menjauh darinya, dan
menghormati penguasa yang adil".
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

: احلديث.1141

َ
َ َ
 قال: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب موَس األشعري
َ ْ
َ اهلل َعلَيْه
ُ  َص ِّىل- رسول اَّلل
 « ِإن ِم ْن ِإجال ِل:-وسلم
ِ
َ ََ
َ ْ
ُ ام ذي الشيْبَة
 َو َحا ِم ِل،الم ْس ِل ِم
ِ
ِ  ِإك َر:-تعاىل- اهلل
ْ
َ
َْ
َ
ُْ
 َو ِإك َرام ِذي، َواجلَ ِايف عنه،ري الغ ِايل ِفيه
ِ القر
ِ آن غ
ْ ُّ
ُْ
.»المق ِسط
السل َطان
 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis ini menunjukkan bahwa di antara cara
memuliakan
Allah
-Subḥānahu
wa
Ta'ālā-,
mengagungkan
dan
menghormati-Nya
ialah
melakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadis
tersebut, yaitu: "Menghormati orang Muslim yang tua",
yakni, mengagungkan orang yang sudah tua dalam
Islam dengan cara menghormatinya di berbagai majlis,
lembut, sayang kepadanya dan sebagainya. Ini
merupakan bagian dari kesempurnaan mengagungkan
Allah karena kehormatannya ada di sisi Allah.
"Pembawa Alquran", yakni, memuliakan orang yang
menghafalnya. Dinamakan pembawa karena Alquran
dibawa di dalam dadanya, dan karena dia memikul
kesulitan-kesulitan besar yang menambah beban
beratnya. Termasuk dalam kategori ini ialah
memuliakan orang yang sibuk membaca dan mengkaji
tafsir Alquran. Pembawa Alquran yang disebutkan
dalam hadis nabawi ini dibedakan dengan dua sifat:
"Tidak guluw (ekstrem)". Guluw adalah berlebihan dan
melampaui batas. Jadi yang dimaksud adalah tidak
melampaui batas dalam mengamalkan Alquran,
menyelidiki hal-hal yang tersembunyi di dalamnya, dan
makna-makna yang samar baginya, batasan-batasan
bacaannya, dan makhraj hurufnya. Ada yang
berpendapat bahwa berlebihan di sini adalah
berlebihan dalam tajwid atau cepat dalam membaca
sehingga menghalanginya untuk merenungkan
maknanya. "(Tidak) menjauh darinya", yakni, tidak
menjauhkan diri dari Alquran dan berpaling dari
membacanya, menerapkan hukum-hukum bacaannya,
mencermati makna-maknanya, dan mengamalkan
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- أفاد هذا احلديث أن مما حيصل به إجالل اهلل

 وتعظيمه وتوقريه أمور ذكرت يف هذا-سبحانه
 أي تعظيم:) (إكرام ذي الشيبة املسلم:احلديث ويه

الشيخ الكبري يف اإلسالم بتوقريه يف املجالس والرفق
 ولك هذا من كمال،به والشفقة عليه وحنو ذلك

 أي:) (وحامل القرآن.تعظيم اهلل حلرمته عند اهلل
وإكرام حافظه وسماه حامال ألنه حممول يف صدره

،وملا حتمل من مشاق كثرية تزيد ىلع األمحال اثلقيلة

ويدخل يف هذا اإلكرام املشتغل بالقرآن قراءة

 وحامل القرآن اذلي جاء ذكره يف هذا.وتفسريا
:) (غري الغايل: جاء تميزيه بوصفني،احلديث انلبوي

 يعين غري املتجاوز،والغلو التشديد وجماوزة احلد

احلد يف العمل به وتتبع ما خيف منه واشتبه عليه من

: وقيل الغلو.معانيه ويف حدود قراءته وخمارج حروفه

املبالغة يف اتلجويد أو اإلرساع يف القراءة حبيث
 أي وغري:) (واجلايف عنه.يمنعه عن تدبر املعىن
املتباعد عنه املعرض عن تالوته وإحاكم قراءته
 أن: وقيل يف اجلفاء،وإتقان معانيه والعمل بما فيه
يرتكه بعد ما علمه ال سيما إذا اكن نسيه تساهال

 وآخر ما جاء اذلكر انلبوي باالشتغال.وإعراضا
ُّ بإكرامه (ذي
 أي صاحب:)السلطان املقسط

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
السلطة واملنصب اذلي اتصف بالعدل ،فإكرامه isinya. Ada yang berpendapat bahwa maksud
menjauhinya adalah meninggalkan Alquran setelah
ألجل نفعه العام وإصالحه لرعيته.
mengetahuinya, apalagi jika melupakannya karena
meremehkan dan berpaling darinya. Sedangkan hal
terakhir yang disebutkan dalam sabda Nabi ini, yang
diperintahkan untuk dimuliakan adalah "Penguasa
yang adil", yakni, pemilik kekuasaan dan jabatan yang
memiliki sifat adil. Memuliakannya karena kepentingan
umum dan tindakan perbaikan untuk rakyatnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
راوي احلديث :رواه أبو داود.
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ
ْ َ
• إِجال ِل اهلل ت َعاىل  :أي من تعظيمه وتبجيله.
ْ
• َو ِإك َرام ِذي  :إكرام صاحب.
ْ
• ِذي الشيبَ ِة  :اذلي ابيض شعره ونفد عمره يف اإلسالم واإليمان.
ً
ُ
الق ْرآن  :قارئهُ ،
وس ِيم حامال ملا حتمل يف صدره منه أو ما حتمله من ادلروس واملشقة يف تفهمه والعمل بأحاكمه وتدبره.
• َو َحا ِم ِل
ِ
َ
ْ َ
َ
ََ
َ ُّ
َ َ
اوز احلد يف التشدد والعمل به وتتبُع ما خ ِيف أو اشتبَه عليه من معانيه.
• الغ ِايل  :املتج ِ
• اجل َ ِايف  :اتلارك للعمل به واهلاجر تلالوته.
ُّ ْ
َ ُّ
السل َطان  :أي امللك والت َسلط.
•
ُْ
• المق ِسط  :العادل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب إكرام املسلم املسن ،والشيخ الكبري يف اإلسالم واحلافظ للقرآن الكريم الفقيه العامل واإلمام العادل.
 .2القصد واالعتدال يف األمر وعدم الغلو يف القرآن أو اجلفاء عنه.
 .3دين اهلل -تعاىل -وسط بني الغايل فيه واجلايف عنه.
َْ َ
 .4الغلو يف األمر َمهلكة تنقطع بسببه األعمال الصاحلة.
ُ
 .5إكرام عباد اهلل الصاحلني املصلحني يليق اجلالل واملهابة ىلع فاعل ذلك حمتسبًا.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،
ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد
حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله
ومشالكته للعظيم آبادي ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت 1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط،1
كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .مشاكة املصابيح ،للتربيزي.
حتقيق األبلاين .انلارش  :املكتب اإلساليم  -بريوت .الطبعة  :اثلاثلة 1985 – 1405 -

الرقم املوحد)3032( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya engkau adalah orang yang di
dalam dirimu ada sifat jahiliah. Mereka
adalah saudara dan pembantu kalian, Allah
telah menjadikan mereka di bawah
ُ ُ َ ُ ُ ْ
إنك امرؤ فيك جاهلية هم إِخ َوانك ْم وخ َولك ْم
(kekuasaan) tangan-tangan kalian.
Barangsiapa yang keadaan saudaranya
 فمن َكن أخوه َتت،جعلهم اهلل َتت أيديكم
berada di bawah kekuasaannya, hendaklah
 ويللبسه مما، فليطعمه مما يأكل،يده
ia memberi makan dari apa yang ia makan,  وال،يلبس
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ر
ُ
ُ
ْ
memberi pakaian dari apa yang ia pakai,
 فإِن لكفتموهم فأعِينوهم،تكلفوهم ما يغلِبهم
dan janganlah kalian memberinya
pekerjaan yang tidak sanggup mereka
kerjakan. Jika kalian membebaninya suatu
pekerjaan, maka bantulah mereka!
**

1142. Hadis:

: احلديث.1142

ريض اهلل-  رأيت أبا ذر: قال،عن املعرور بن سويد

Dari Al-Ma'rūr bin Suwaid, ia berkata, "Aku pernah
melihat Abu Żarr -raḍiyallāhu 'anhu- mengenakan
pakaian yang sama dengan pelayannya. Lantas aku
menanyakan hal itu kepadanya, ia pun menyebutkan
bahwa dirinya pernah mencaci seorang lelaki di zaman
Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- dengan
mencela ibunya. Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa
sallam- bersabda, "Sesungguhnya engkau adalah
orang yang di dalam dirimu ada sifat jahiliyah. Mereka
adalah saudara dan pembantu kalian, Allah telah
menjadikan mereka di bawah (kekuasaan) tangantangan kalian. Barangsiapa yang keadaan saudaranya
berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberi
makan dari apa yang ia makan, memberi pakaian dari
apa yang ia pakai, dan janganlah kalian memberinya
pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan. Jika
kalian membebaninya pekerjaan, maka bantulah
mereka"!

 فسأتله عن، وعليه حلة وىلع غالمه مثلها-عنه

-  فذكر أنه قد ساب رجال ىلع عهد رسول اهلل،ذلك
َ
صىل-  فقال انليب، ف َعريه بأمه-صىل اهلل عليه وسلم
ٌ ْ
 «إنك ام ُرؤ فيك جاهلية هم:-اهلل عليه وسلم
َ ْ ُ ُ َْ
ُ ُوخ َول
،ك ْم جعلهم اهلل حتت أيديكم
إِخوانكم
ُ ويلُلْب ْسه، فليُطعمه مما يأكل،فمن اكن أخوه حتت يده
ِ
َ ُ
ُ  فَإ ْن َك ْف ُت ُم،وه ْم َما َي ْغلبُ ُه ْم
ُ كلِّ ُف
ْوهم
 وال ت،مما يلبس
ِ
ِ
ُ ُفَأَعين
.» وه ْم
ِ

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini mengandung perintah untuk memperlakukan يف هذا احلديث احلث ىلع معاملة املمايلك معاملة
para hamba sahaya dengan perlakuan yang baik,
khususnya dalam pakaian dan makanan. Hendaknya  وأال يكلفوهم،حسنة خاصة يف امللبس واملأكل
tidak membebani mereka di atas kemampuannya,  وفيه،فوق طاقتهم إال إذا ساعدوهم يف هذا اتللكيف
kecuali mereka (para tuan) membantu mereka
الوعيد الشديد ملن يعريهم وحيقرهم؛ ألنهم إخوان نلا
mengerjakan beban tersebut. Dalam hadis ini juga
.يف ادلين
terdapat ancaman keras bagi orang yang mencela dan
menghina para budak sahaya. Sebab mereka itu
adalah saudara-saudara kita seagama.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو ذر الغفاري:اتلخريج
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُحلة  :ثوب مركب من ظهارة وبطانة من جنس واحد ،وهو قطعتان.
• غالمه  :مملوكه.

• مثلها  :أي :حلة مثل حلته.

ً

• فسأتله عن ذلك  :أي :عن سبب مساواته مع عبده يف اللباس خالفا ملألوف انلاس من اتلفاوت بينهما.
• ساب  :أي :شاتم.
ً
• رجال  :هو بالل –ريض اهلل عنه-.

• عهد  :زمن.
َ
• ف َعريه بأمه  :نسب إيله القبح ،حيث قال هل  :يا ابن السوداء.
• فيك جاهلية  :أي :خلق من أخالق اجلاهلية.
ُ
• هم  :أي :األرقاء.
ْ ُ ُ
• ِإخ َوانك ْم  :أي :يف ادلين.
َ
َ ُ ُ
• خ َولك ْم  :حشم الرجل وأتباعه ،ويقع ىلع العبد واألمة.
• جعلهم اهلل  :صريهم.

• حتت أيديكم  :تملكون اتلرصف بهم.

• مما يأكل  :من جنس ما يأكل.
ُ َ ِّ ُ ُ ُ
• تكلفوه ْم  :تلزموهم بما فيه كفة.
َْ
• َما يغ ِلبُ ُه ْم  :ما يعجزون عنه.
َ ْ َ ْ ُ
• ف ِإن كفتُ ُموه ْم  :أي :ما يغلبهم.
ََ
ُ
• فأ ِعينُوه ْم  :أي :لريتفع عنهم بعض اتلعب.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من اتلخلق بأخالق اجلاهلية اكلعصبية واتلفاخر باألنساب.
ً
 .2حتقيق املساواة يف اإلسالم وأن انلاس مجيعا أخوة ،وال تفاضل بينهم إال باتلقوى.
 .3بيان أخطاء املدعو وتوجيهه.
 .4احلث ىلع اإلحسان إىل اخلدم والعمال.
 .5حرص صحابة رسول اهلل ىلع االستجابة ملراد رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم ،-وتطبيق سنته ىلع أنفسهم ومن يعولونهم
 .6لك ما اكن من أمر اجلاهلية فهو مذموم
 .7أن الرجل -مع فضله وعلمه ودينه -قد يكون فيه بعض هذه اخلصال املسماة جباهلية ،وال يوجب ذلك كفره وال فسقه.
 .8انليه عن سب الرقيق وتعيريهم بمن ودلهم ،واحلث ىلع اإلحسان والرفق بهم ،ويلتحق يف الرقيق من يف معناهم من أجري وغريه.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب-بريوت كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة
 1426 :ه .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه

الرقم املوحد)6407( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Sesungguhnya kalian akan menghadapi
(penguasa) yang egois setelahku. Karena
itu bersabarlah sampai kalian
menjumpaiku di telaga.

إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصِّبوا حىت تلقوين
ىلع احلوض

 .1143احلديث:

**

1143. Hadis:

عن أسيد بن حضري وأنس بن مالك -ريض اهلل
َ
ُ ً
رجال من األنصار ،قال :يا رسول اهلل ،أال
عنهما -أن
ُ
ً
ُ
تَستَعملُين كما استَ َ
عملت فالنا ،فقالِ « :إنكم
ِ ِ
َََ َ
َ َ
َ َ َ
َ
َ
ُ
وين ىلع
ستلقون ب ِ
عدي أثرة ف ِ
اصربوا حىت تلق ِ
احلَوض».
درجة احلديث :صحيح

Dari Usaid bin Ḥuḍair dan Anas bin Malik -raḍiyallāhu
'anhumā- bahwa seorang lelaki Ansar berkata, "Wahai
Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai
pegawai sebagaimana engkau mengangkat si fulan
sebagai pegawai." Beliau bersabda, "Sesungguhnya
kalian akan menghadapi (penguasa) yang egois
setelahku. Karena itu bersabarlah sampai kalian
menjumpaiku di telaga".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

جاء رجل ٌ إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وطلب Seorang lelaki datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
ً
wa sallam- dan meminta beliau untuk menjadikannya
منه أن جيعله اعمال ىلع منصب من املناصب كبقية pegawai di salah satu jabatan sebagaimana orang lain
اذلين والهم ،فأخربه انليب -عليه السالم -بأمر وهو yang telah beliau angkat. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- memberitahunya suatu hal, yaitu bahwa
أنه عليه وىلع أصحابه أن يصربوا ىلع ما يلقونه من
hendaklah ia dan para sahabatnya bersabar terhadap
ظلم وجور يف املستقبل من حاكم ينفردون باملال suatu kezaliman dan aniaya yang akan mereka dapati
واخلريات دون رعيتهم ،فأمرهم بالصرب حىت يردوا dari para penguasa di masa datang. Para penguasa itu
memonopoli harta benda dan kekayaan tanpa
عليه حوضه -عليه السالم-.
(memberikan hak) rakyatnya. Beliau memerintahkan
mereka bersabar sampai mereka mendatangi telaga
Nabi -'alaihissalām-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أسيد بن حضري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• أال  :أداة عرض.
ً
• تَستَعملُين  :تُ ِّ
صريين اعمال.
ِ ِ
ُ َ
• فالنا  :لفظ يكىن به عن اسم شخص ما ،وهو خاص بانلاس دون احليوانات اغبلا.
ََ
• األث َرة  :االنفراد باليشء عمن هل فيه حق.
ُ
• احلوض  :احلوض املورود اذلي خص به نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -يف اجلنة.

فوائد احلديث:
 .1معجزة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اإلخبار عما سيقع يف املستقبل.
 .2األفضل عدم طلب الوالية إال إذا اكن أهال هلا وليس من أحد ينافسه عليها.
 .3بُعد نظره -صىل اهلل عليه وسلم -وعدم ترشيحه أحدا لوالية ال يكون كفؤا هلا.
 .4الصرب عند فساد األمور ،وعدم تويلة أصحاب الكفاءة.

214

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ََ
َ َ َ َ
عدي أث َرة" نيف ظن السائل أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -آثر اذلي واله عليه؛ فبني -صىل اهلل عليه وسلم -أن ذلك
 .5أفاد قوهل "ستلقون ب ِ
ال يقع يف زمانه ،وأنه لم َيصه بذلك ذلاته وإنما ملصلحة املسلمني وإن االستئثار للحظ ادلنيوي إنما يقع بعده.
 .6الصرب ىلع ظلم احلاكم إذا استأثر بدنيا ،وعدم اخلروج عليه ما لم يأت بكفر بَ َواح.

 .7فيه بيان منقبة لألنصار وأنهم ممن يرد احلوض ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي1428 - 1422 ،ه .رشح رياض الصاحلني،
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة( ،مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3305( :
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Sesungguhnya kalian benar-benar
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang
lebih lembut dari rambut dalam pandangan
kalian, sedangkan kami menganggap itu
bagian dari dosa-dosa besar pada masa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam.-

إنكم تلعملون أعماال يه أدق يف أعينكم من
َّ
الشعر ،كنا نعدها ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل
َّ
عليه وسلم من املوبقات

 .1144احلديث:

**

1144. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :إنكم Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
"Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan
َ َ ُّ
ْ
تلعملون أعماال يه أدق يف أعينكم من الشع ِر ،كنا
perbuatan-perbuatan yang lebih lembut dari rambut
َ ُ ُّ َ
dalam
pandangan
kalian,
sedangkan
نعدها ىلع عهد رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم kami -
ُ َ
menganggap itu bagian dari dosa-dosa besar pada
ات».
من الموبِق ِ
masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam".-

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

خاطب الصحايب اجلليل أنس بن مالك ريض اهلل عنه Sahabat yang mulia, Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-
berbicara kepada sekelompok orang-orang yang
مجاعة من املتساهلني يف األعمال قائال :إنكم meremehkan amalan. Ia berkata, "Sesungguhnya
ََ
تستهينون ببعض املعايص لعدم نظ ِركم إىل عظم kalian meremehkan sebagian kemaksiatan karena
tidak adanya pandangan kalian terhadap Zat yang
املعيص بها ،فيه عندكم صغرية جدا ،أما عند
didurhakai, sehingga kemaksiatan itu kecil sekali
الصحابة فاكنوا يعدونها من املهلاكت لعظم من menurut kalian. Sedangkan menurut para sahabat,
يعصونه ،ولشدة خوفهم ومراقبتهم وحماسبتهم mereka menganggapnya termasuk dosa-dosa besar
yang membinasakan karena agungnya Zat yang
ألنفسهم.
didurhakai, dan karena hebatnya ketakutan, sikap
diawasi dan evaluasi terhadap diri mereka sendiri.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• أدق  :أصغر.

• املوبقات  :املهلاكت.

فوائد احلديث:
 .1االستخفاف باذلنب يدل ىلع قلة اخلشية من اهلل تعاىل ،ىلع العكس من استعظامه؛ فإنه يدل ىلع كمال اخلشية وعظيم املراقبة هلل تعاىل.
 .2أعلم انلاس باهلل تعاىل بعد األنبياء وأكملهم وراع وأشدهم خشية هم أصحاب رسول اهلل ريض اهلل عنهم ،فلقد اكنوا يرون األمور اليت
استهونها غريهم من املهلاكت؛ لعظم شهودهم جالل اهلل وكمال معرفتهم هل.

 .3اتلحذير من ركون املرء إىل أعماهل فيعجب بها ويستخف باملعايص ،فإن حمقرات اذلنوب حتيط به ،فيلىق اهلل وال يقدر ىلع الفاكك منها فتوبقه
وتهلكه.
 .4فهم الصحابة لكتاب اهلل وسنة رسوهل هو املعترب؛ ألنه سبيل املؤمنني ،فمن سار ىلع نهجهم ُنا ،ومن حاد هلك وأهلك.
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،
ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3300( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya segala amalan itu
tergantung pada niatnya; dan
sesungguhnya bagi setiap orang (balasan
dari) apa yang diniatkannya.

 وإنما لُك امرئ ما نوى،إنما األعمال بانليات
**

1145. Hadis:

: احلديث.1145

ً
Dari Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- secara  «إنما: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن عمر بن اخلطاب

marfū', “Sesungguhnya segala amalan itu tergantung
 فمن اكنت، وإنما للك امرئ ما نوى،األعمال بِانليات
pada niatnya; dan sesungguhnya bagi setiap orang
ُ
ُ
(balasan dari) apa yang diniatkannya. Maka siapa yang  ومن،هجرته إىل اهلل ورسوهل فهجرته إىل اهلل ورسوهل
niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka اكنت هجرتُه دلنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته
ِ ٍ
hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa
».إىل ما هاجر إيله
yang hijrahnya karena dunia maka dia akan
mendapatkannya, atau karena seorang wanita maka
dia akan menikahinya, maka hijrahnya itu karena apa
yang ia tuju”.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ِّ
Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung, عده بعض العلماء
 وقد,هذا حديث عظيم الشأن
**

bahkan sebagian ulama menganggapnya sepertiga
Islam. Seorang muslim akan diberikan balasan pahala  وىلع قدر، فاملؤمن يثاب حبسب نيته,ثلث اإلسالم
sesuai dengan niatnya dan sesuai dengan kadar  فمن اكنت أعماهل خالصة هلل فيه مقبولة،صالحها
kebenaran niat tersebut. Siapa saja yang amalannya
 ومن،ولو اكنت قليلة يسرية برشط موافقة السنة
ikhlas karena Allah, maka amalan itu akan diterima
meskipun kecil dan sedikit dengan syarat harus sesuai اكنت أعماهل رياء للناس وليست خالصة هلل فيه
dengan sunnah. Dan siapa saja yang beramal karena  ولك عمل ابتُيغ به.مردودة وإن اكنت عظيمة كثرية
ِ
ingin dilihat orang lain, tidak ikhlas karena Allah, maka
ُ
amalannya tersebut tertolak meskipun itu adalah  سواء اكن هذا المبتىغ امرأة أو ماأل أو,غري وجه اهلل
ً
amalan yang besar dan banyak. Setiap amalan yang جاها أو غري ذلك من أمور ادلنيا؛ فإن هذا يكون
dilakukan bukan untuk mengharap keridaan Allah, baik
ًّ
 إذ إن رشيط قبول, ال يقبله اهلل منه,ردا ىلع صاحبه
yang diharapkannya itu adalah seorang wanita, harta,
ً
kemuliaan atau hal lainnya dari perkara-perkara  وأن, أن يكون العمل خالصا هلل:العمل الصالح
ً
duniawi; maka amalan tersebut akan tertolak, Allah صىل اهلل عليه- موافقا هلدي رسول اهلل
يكون
tidak akan menerimanya, karena syarat diterima suatu
-.وسلم
amalan adalah dua, yaitu: amalan tersebut dilakukan
dengan ikhlas karena Allah, dan harus dilakukan
sesuai dengan petunjuk Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ُ عمر
ُ
- ريض اهلل عنه- بن اخلطاب
:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

 أي األعمال الرشعية املفتقرة إىل انلية: • األعمال
. القصد للعمل تقربا هلل: واصطالحا، ويه عزم القلب، مجع نية: • بانليات
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• امرئ  :املرء :اإلنسان.

• وإنما للك امريء ما نوى  :فمن نوى بعمله شيئا حصل هل ما نواه.

• هجرته  :انتقاهل من دار الرشك إىل دار اإلسالم
• إىل اهلل ورسوهل  :بأن يكون قصده باهلجرة طاعة اهلل عز وجل ورسوهل صىل اهلل عليه وسلم.

• فهجرته إىل اهلل ورسوهل  :ثوابا وأجرا
• دلنيا  :من ادلنو ،أي :القرب .سميت بذلك لسبقها لألخرى ،أو دلنوها إىل الزوال ،ويه ما ىلع األرض مع اهلواء واجلو مما قبل قيام الساعة .وقيل:
املراد بها هنا املال بقرينة عطف املرأة عليها.
ُ ُ
• يصيبها  :حي ِّصلها
• ينكحها  :يزتوجها
• فهجرته إىل ما هاجر إيله  :اكئنا ما اكن

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اإلخالص ،فإن اهلل ال يقبل من العمل إال ما ابتيغ به وجهه
 .2األفعال اليت يتقرب بها إىل اهلل عز وجل إذا فعلها امللكف ىلع سبيل العادة لم يرتتب اثلواب ىلع جمرد ذلك الفعل وإن اكن صحيحا ،حىت
يقصد بها اتلقرب إىل اهلل
 .3فضل اهلجرة إىل اهلل ورسوهل ،وأنها من األعمال الصاحلة؛ ألنها يقصد بها اهلل.

 .4هذا احلديث أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم ،وهلذا قال العلماء :مدار اإلسالم ىلع حديثني :هما هذا احلديث ،وحديث اعئشةَ :
"م ْن
َْ َ َ
ِّ
َ َ ً َْ
َع ِمل ع َمال لي َس َع ِليْ ِه أم ُرنا ف ُه َو َرد" فهذا احلديث عمدة أعمال القلوب ،فهو مزيان األعمال ابلاطنة ،وحديث اعئشة :عمدة أعمال اجلوارح
 .5جيب تميزي العبادات بعضها عن بعض ،والعبادات عن املعامالت ،وأنه ال ِّ
يفرق بني األعمال املتشابهة يف الصورة إال انلية.
 .6العمل اخلايل عن القصد ٌ
لغو ال يرتتب عليه حكم وال جزاء.
ً
ً
ً
وجزاء ،فعمله يكون صحيحا ،ويرتتب عليه اثلواب إذا حتققت رشوط العمل.
 .7من أخلص يف عمله حصل هل مراده حكما
 .8حبوط العمل بعدم اإلخالص هلل.

 .9حتقري ادلنيا وشهواتها لقوهل( :فهجرته إىل ما هاجر إيله) حيث أبهم ما حيصل ملن هاجر إىل ادلنيا ،خبالف من هاجر إىل اهلل ورسوهل فإنه رصح
بما حيصل هل ،وهذا من حسن ابليان وبالغة الالكم.

املصادر واملراجع:

ً

1-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه -2 .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش -3 .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل 1424 ،ـه2003 -م -4 .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض -5 .رشح األربعني
انلووية ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة اثلانية1433 ،ه -6 .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار
الوطن -7 .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس -8 .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه -9 .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت-10 .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)4560( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya perumpamaan orang yang
bergaul dengan orang saleh dan orang
jahat, bagaikan orang yang berteman
dengan penjual minyak wangi dan pandai
besi. Adapun penjual minyak wangi, bisa
jadi ia memberi minyak kepadamu atau
kamu membeli minyak darinya, atau paling
tidak kamu mendapatkan aroma wangi
darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin
ia akan membakar pakaianmu atau kamu
akan mendapatkan aroma tidak sedap
darinya.

،إنما مثل اجلليس الصالح وجليس السوء
 ونافخ الكري،كحامل املسك

**

1146. Hadis:

: احلديث.1146

ً
:مرفواع
-ريض اهلل عنه- عن أيب موَس األشعري
َ
ََُ
َ
َ
ُّ وجليس
 كحا ِم ِل،ِالسوء
يس
ِ
ِ ِ الصالح
ِ «إنما مثل اجل َ ِل
ُ َ َ
ْ
َ
ْ
 إما أن:حا ِمل ال ِم ْس ِك
 ف،ري
ِ  ونافِ ِخ ال،ال ِمس ِك
ِ ك
َ َْ ْ
َ ُْ
 وإما أن جتد منه ِرحيًا، وإما أن تب َتاع منه،حي ِذيَك
ُ َ ً
 وإما أن جتد، إما أن حيرق ثيابك:ري
ِ  ونا ِفخ ال،طيبة
ِ ك
ً ْ
.»منه ِرحيًا ُمن ِتنَة

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū', "Sesungguhnya perumpamaan orang yang
bergaul dengan orang saleh dan orang jahat, bagaikan
orang yang berteman dengan penjual minyak wangi
dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, bisa
jadi memberi minyak kepadamu atau kamu membeli
minyak darinya, atau paling tidak kamu mendapatkan
aroma wangi darinya. Sedangkan pandai besi,
mungkin ia akan membakar pakaianmu atau kamu
akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ
Dalam hadis ini Rasul kita -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-  يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- حث رسونلا
menganjurkan kepada seorang Muslim akan
ِّ
pentingnya memilih sahabat yang baik. Nabi -'alaihi aṣ- -  فأخرب،املسلم ىلع رضورة اختيار الصحبة الطيبة
ṣalātu
wa
as-salāmmengabarkan
bahwa  أن مثل اجلليس الصالح-عليه الصالة والسالم
perumpamaan teman yang saleh bagaikan penjual
 وإما أن تشرتي، إما يعطيك منه جمانا:كحامل املسك
minyak wangi. Barangkali dia memberimu gratis,
engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan  أما اجلليس السوء، وإما أن جتد منه راحئة طيبة،منه
aroma wangi semerbak darinya. Adapun teman yang  إما أن حيرق ثيابك:والعياذ باهلل فإنه كنافخ الكري
jahat -kita berlindung darinya-, ia laksana pandai besi.
Mungkin ia akan membakar pakaianmu karena bara  وإما أن جتد منه،بما يتطاير عليك من رشر انلار
api yang berterbangan menimpamu, atau engkau
.راحئة كريهة
mendapatkan aroma tidak sedap darinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
. متفق عليه:راوي احلديث
َ
-ريض اهلل عنه-  أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ِّ : • الم ْسك
.الطيب املعروف
ِ
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كري ِ :ج َراب من جدل ينفخ به احلداد انلار.
• ال ِ
ََْ َ
• تبتاع  :تشرتي.
ُْ
• حي ِذيَك  :يعطيك.
ْ
• ُمنتِنَة  :قبيحة متغرية.

فوائد احلديث:
 .1جواز رضب األمثال تلقريب املعىن للسامع.
 .2جواز بيع املسك واحلكم بطهارته.
ُ
 .3الرتغيب يف جمالسة من ت ِفيد جمالسته فيهما ،ويتبع ذلك انتقاء األصدقاء.
 .4انليه عن جمالسة من تؤذي جمالسته يف ادلنيا وادلين.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة :اثلانية 1399ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)3127( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Sesungguhnya aku memohon kepada
Tuhanku dan meminta syafaat untuk
umatku. Lantas Dia memberiku anugerah;
(syafaat) untuk sepertiga umatku. Aku pun
bersujud kepada Tuhanku sebagai
ungkapan rasa syukur. Selanjutnya aku
mengangkat kepalaku lalu memohon
kepada Tuhanku untuk umatku. Dia pun
memberiku anugerah; (syafaat) untuk
sepertiga umatku. Lantas aku bersujud
kepada Tuhanku sebagai ungkapan rasa
syukur. Kemudian aku mengangkat
kepalaku lalu memohon kepada Tuhanku
untuk umatku. Lantas Dia memberiku
anugerah; (syafaat) untuk sepertiga
lainnya, lalu aku pun bersujud kepada
Tuhanku".

َ ُُ
َ
َّ ُ ُ ْ َ َ
َ
 فأعطاين ثلث، َوشفعت ألم ِيت،إين سألت ريب
ً َر
ُ َ َ َّ ُ
ُ َْ
ً
 ثم رفعت،شكرا
لريب
 فخ َر ْرت ساجدا،أم ِيت
َّ ُ َ ُ ُ
َّ ُ َ َ ْ ُ ر
، فأعطاين ثلث أم ِيت، فسألت َريب ألم ِيت،رأيس
ً َر
ُ َ َ
ُ َْ
، ثم رفعت رأيس،لريب شكرا
فخ َر ْرت ساجدا
َ
َ ُّ
َّ ُ َ َ ْ ُ ر
، فأعطاين اثللث اآلخر،فسألت َريب ألم ِيت
َ َ َ ْ ُ َ ً ر
جدا ل َِريب
ِ فخررت سا

**

1147. Hadis:

: احلديث.1147

 خرجنا: قال-ريض اهلل عنه- عن سعد بن أيب َوقاص
ُ
 من مكة نريد-صىل اهلل عليه وسلم- مع رسول اهلل
َ َ َََْ
اء نزل ثم رفع يديه
 فلما كنا قريبا من عزور،املدينة
َ
َ َ ََ
َ
 ثم، فمكث طويال، ثم خر ساجدا،ف َد َاع اهلل َساعة
َ
-  فعله ثالثا-  ثم خر ساجدا،قام فرفع يديه ساعة
ُ ُ ْ َ ََ
َ ُُ
َ
فأعطاين ثلث
،ت ألم ِيت
 وشفع، «إين َسألت ريب:وقال
ُ
َ
َ َ
ِّ
ُ خ َر ْر
ُ رف ْع
ً
،ت رأيس
 ثم،شكرا
ت ساجدا َلريب
 ف،أم ِيت
ُ َ ُُ
ُ ِّ ُ ْ َ َ
َ َ
ُ خ َر ْر
ت
 ف، فأعطاين ثلث أم ِيت،ت َريب ألم ِيت
فسأل
ْ
َ
َ
ِّ ُ َ
ً
ُ  ثم رف ْع،ساجدا َلر ِّيب شكرا
ت َريب
 فسأل،ت رأيس
َ
ُ
َ َ
َ ُّ
ِّ
ُ خ َر ْر
َ ت
.»اج ًدا ل ِ َريب
س
ف
،اآلخر
لث
اثل
عطاين
فأ
،
يت
م
أل
ِ
ِ

Dari Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- dari Mekkah hendak menuju
Madinah. Ketika kami mendekati 'Azwarā`, lantas
beliau singgah lalu mengangkat kedua tangannya
berdoa kepada Allah sesaat kemudian bersujud.
Selanjutnya beliau diam lama lalu berdiri dan
mengangkat kedua tangannya sesaat. Selanjutnya
beliau bersujud -beliau melakukannya tiga kali-, dan
bersabda, "Sesungguhnya aku memohon kepada
Tuhanku dan meminta syafaat untuk umatku. Lantas
Dia memberiku anugerah; (syafaat) untuk sepertiga
umatku. Aku pun bersujud kepada Tuhanku sebagai
ungkapan rasa syukur. Selanjutnya aku mengangkat
kepalaku lalu memohon kepada Tuhanku untuk
umatku. Dia pun memberiku anugerah; (syafaat) untuk
sepertiga umatku. Lantas aku bersujud kepada
Tuhanku sebagai ungkapan rasa syukur. Kemudian
aku mengangkat kepalaku lalu memohon kepada
Tuhanku untuk umatku. Lantas Dia memberiku
anugerah; (syafaat) untuk sepertiga lainnya, lalu aku
pun bersujud kepada Tuhanku".
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Kami pergi bersama صىل-  خرجنا مع انليب:-ريض اهلل عنه- قال سعد
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari Mekkah ke
Madinah. Ketika kami mendekati satu tempat antara  فلما، من مكة ذاهبني إىل املدينة-اهلل عليه وسلم
Mekkah dan Madinah yang bernama 'Azūrā`, Nabi - كنا قريبني من موضع بني مكة واملدينة يقال هل
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- turun dari kendaraannya
**

 عن-صىل اهلل عليه وسلم- عزوراء نزل انليب
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راحلته ،ثم رفع يديه فداع اهلل -سبحانه وتعاىلlalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada -
Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- sesaat. Selanjutnya
ساعة ،ثم سقط بعزمة ساجدا ،وأطال يف سجوده ،ثم beliau bersujud dan memperpanjang sujudnya. Setelah
قام من سجوده فرفع يديه لدلاعء ساعة مرة أخرىitu berdiri dari sujudnya dan mengangkat kedua ،
tangannya untuk berdoa sesaat untuk kedua kalinya.
ثم خر ساجدا هلل ِّ -
عز وجل ،-ففعل ذلك ثالث
Lantas beliau bersujud kepada Allah -'Azzā wa Jallā-.
مرات ،وقال :إين سألت ريب -سبحانه وتعاىلBeliau melakukan hal itu tiga kali,lalu bersabda, -
وشفعت ألميت ،فأعطاين بادلاعء األول أن يدخل "Sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku -
Subḥānahu wa Ta'ālā- dan meminta syafaat untuk
ثلث أميت اجلنة ،فخررت ساجدا لريب -عز وجلumatku. Dengan doa pertama Allah memberiku -
شكرا ،ثم رفعت رأيس من سجدة الشكر ،فسألت (syafaat) agar sepertiga umatku masuk surga. Aku pun
bersujud kepada Tuhanku -'Azzā wa Jallā- sebagai
ريب وشفعت ألميت؛ فأعطاين ثلث أميت أن يدخلوا
ungkapan rasa syukur. Kemudian aku mengangkat
اجلنة ،فخررت ساجدا لريب شكرا ،ثم رفعت رأيس kepalaku dari sujud syukur lalu memohon kepada
من السجدة اثلانية ،فسألت ريب وشفعت ألميت Tuhanku dan meminta syafaat untuk umatku. Dia lalu
memberiku (syafaat) untuk sepertiga umatku agar
فأعطاين اثللث اآلخر أن يدخلهم اجلنة ،فخررت masuk surga. Aku pun bersujud kepada Tuhanku
sebagai ungkapan rasa syukur. Lantas aku
ساجدا لريب سجدة ثاثلة شكرا هل -سبحانه-.
mengangkat kepalaku dari sujud kedua lalu memohon
kepada Allah dan meminta syafaat untuk umatku. Dia
pun memberiku (syafaat) agar sepertiga lainnya dari
umatku masuk surga. Aku pun bersujud kepada
Tuhanku dengan sujud ketiga sebagai ungkapan
syukur kepada Allah -Subḥānahu-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > آداب ادلاعء
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عزوراء  :اسم موضع قريب من مكة.

• نزل  :توقف عن السري ونزل عن راحلته.

• ساعة  :فرتة من الزمن.
ً
ساجدا  :هبط بنشاط إىل األرض بقصد السجود.
• خر
• مكث  :أقام يف سجوده.

• شفعت  :من الشفاعة ،ويه :السؤال عن اتلجاوز عن اذلنوب واجلرائم.

فوائد احلديث:
 .1استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة هل أو لغريه.
 .2يستحب تكرار سجود الشكر ،كما جتددت انلعمة أو اندفعت نقمة.
 .3شفقته -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.
 .4مزيد فضل اهلل -تعاىل -ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وىلع أمته.
ُْ
ُ
 .5أن الطهارة ليس رشطا يف سجود الشكر؛ ألن اإلخبار بما ي ُ َ ُّ
رس يغلب عليه عنرص المفاجأة ،فإن ذهب وتطهر فات حمله.
 .6بشارة بأن مجيع املؤمنني ال َيدلون يف انلار
 .7استحباب رفع ايلدين عند ادلاعء.
ً
ُ
َ
ُ َ ُّ
 .8أن سجدة الشكر ىلع الفور ،أي :عند سماع اخلرب ،فإن تأخر عن السجود بما يعد فاصال فال ترشع حينئذ لفوات حملها.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ،
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل،
رشح
الطبعة :األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل
اتلربيزين ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث
ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل
مبارك ،انلارش :دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)3708( :
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Sungguh aku telah melihat orang-orang
Ansar melakukan sesuatu (kebaikan) pada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, di
mana aku bersumpah terhadap diriku
bahwa aku tidak menyertai salah seorang
dari mereka kecuali aku akan melayaninya.

صىل- إين قد رأيت األنصار تصنع برسول اهلل
ً
 شيئا آيلت ىلع نفيس أن ال-اهلل عليه وسلم
ً
أصحب أحدا منهم إال خدمته
**

1148. Hadis:

: احلديث.1148

َ جت
ُ  َخ َر: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
مع
َ
َ
َ بد اهلل
، يف َسف ٍر-ريض اهلل عنه- ابل َج ِيل
َج ِرير
ِ بن ع
ِ
َ
َ ُ ُ
ْ
َْ َ َ َ
َ
ُ  إ ِّين َق ْد َرأ:فقال
يت
، ال تف َعل:لت ُهل
 فق،فاكن َي ُد ُم ِين
ِ
َ
ُ ار تَ ْصنَ ُع ب َر
َ األنْ َص
-صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
س
ِ
ِ
َْ ََ ُ َ ً َ
ْ ً َ َ َ ْ َ َ َْ
ُ
شيئا آيلت ىلع نف ِيس أن ال أصحب أحدا ِمنهم ِإال
ْ َ
.خ َدمتُه

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku
keluar bersama Jarir bin Abdillah Al-Bajali -raḍiyallāhu
'anhu- dalam suatu perjalanan. Ternyata ia
melayaniku. Aku berkata padanya, "Jangan lakukan."
Ia menjawab, "Sungguh aku telah melihat orang-orang
Ansar melakukan sesuatu (kebaikan) pada Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, di mana aku bersumpah
terhadap diriku bahwa aku tidak menyertai salah
seorang dari mereka kecuali aku akan melayaninya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis Jarir bin Abdillah Al-Bajali -raḍiyallāhu 'anhu- ini -ريض اهلل عنه- حديث جرير بن عبد اهلل ابلجيل
menceritakan bahwa ia dalam suatu perjalanan. Ia
melayani kawan-kawannya yang termasuk orang-  اكن يف سفر فجعل َيدم-ريض اهلل عنه- فيه أنه
orang Ansar. Di antara mereka adalah Anas bin Malik - -ريض اهلل عنه-  ومنهم أنس،رفقته وهم من األنصار
ًّ
raḍiyallāhu 'anhu- yang notabenenya lebih muda
 كيف: يعين، فقيل هل يف ذلك،وهو أصغر سنا منه
dibanding Jarir. Maka ia ditanya tentang sikapnya ini,
yakni mengapa engkau melayani mereka padahal صىل اهلل عليه- ختدمهم وأنت صاحب رسول اهلل
engkau seorang sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi -  إين رأيت األنصار تصنع برسول اهلل:؟ فقال-وسلم
wa sallam-? Ia menjawab, "Aku telah melihat orangً
orang Ansar melakukan sesuatu (kebaikan) pada  شيئا؛ حلفت ىلع نفيس أال-صىل اهلل عيه وسلم
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, di mana aku  وهذا من إكرام من،أصحب أحدا منهم إال خدمته
bersumpah terhadap diriku bahwa aku tidak menemani
 فإكرام،-صىل اهلل عليه وسلم- يكرم انليب
salah seorang dari mereka kecuali aku melayaninya. Ini
termasuk memuliakan orang yang memuliakan Nabi - ، واحرتامهم احرتام هل،أصحاب الرجل إكرام للرجل
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Memuliakan sahabat-  إكرام هؤالء من إكرام-ريض اهلل عنه- وهلذا جعل
sahabat seseorang sama dengan memuliakan orang
-.صىل اهلل عليه وسلم- انليب
tersebut dan menghormati mereka sama dengan
menghormatinya. Oleh sebab ini, Jarir -raḍiyallāhu
'anhu- memandang memuliakan mereka ini termasuk
memuliakan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ً
ِّ َ
َ
َ
ُ َُْ َ َ َ
َ ابل
َ بد اهلل
. َيدم أنسا مع ِصغر سنه عنه-ريض اهلل عنه- ج ِيل
ِ بن ع
ِ  اكن ج ِرير: • فاكن َيدم ِين
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َ
ار  :اسم ٌّ
األن ْ َص َ
خاص يطلق ىلع أوالد األوس واخلزرج ،وهو اسم إساليم.
•
َ
ُ
• آيلت  :أقسمت.

فوائد احلديث:
 .1تواضع صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وفضلهم.
 .2توقري الكبري واحرتامه.
 .3فضائل األنصار وسبقهم وخدمتهم لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
ِّ
للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وإحسانه إىل من انتسب إىل قومٍ أحسنوا إيله مع أن جرير اكن
 .4تواضع جرير -ريض اهلل عنه -وفضيلته ،وإكرامه
ً
سيدا يف قومه.

املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني،
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة( ،مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3043( :
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ُ
ُ
َ إين ال آلو أن أ َص ر
- يل بكم كما َكن رسول اهلل
ُ َ ر
 يصيل بنا-صىل اهلل عليه وسلم

Aku berjanji akan salat bersama kalian
sebagaimana aku lihat Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat bersama
kami.
**

1149. Hadis:

: احلديث.1149

ُ
Dari Ṡābit, dari Anas, ia berkata, "Aku berjanji akan  «إين ال آلو أن: أنه قال-ريض اهلل عنه- عن أنس
ِّ ُ
salat bersama kalian sebagaimana aku lihat Rasulullah
َ أ َص
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
اكن
كما
بكم
يل
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat bersama kami." Ṡābit
ََ
ِّ َ ُ
berkata, "Anas melakukan suatu amalan (salat) yang  قال ثابت فاكن أنس يصنع شيئا ال، يصيل بنا-وسلم
tidak pernah aku lihat kalian melakukannya yaitu  اكن إذا رفع رأسه من الركوع:أراكم تصنعونه
apabila mengangkat kepalanya dari rukuk beliau berdiri
َ َ َْ
َ َ
lama, hingga ada orang berkata: beliau lupa, dan  وإذا رفع، قد ن ِيس: حىت يقول القائل،انتصب قائما
ْ
apabila mengangkat kepalanya dari sujud beliau  قد: حىت يقول القائل،ج َد ِة مكث
رأسه من الس
berdiam lama hingga ada orang berkata: beliau lupa”.
َ
**

Derajat hadis: Hadis sahih

َ ِ ن
.»يس

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Sungguh aku akan  يقول إين سأجتهد فال-ريض اهلل عنه- اكن أنس
berusaha salat bersama kalian sebagaimana
َ
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat bersama صىل اهلل- أقرص أن أصيل بكم كما اكن رسول اهلل
kami, agar kalian mengikutinya sehingga kalian bisa  قال. فتصلوا مثله، تلقتدوا به، يصىل بنا-عليه وسلم
salat sama seperti salat beliau." Ṡābit Al-Bunānī
 فاكن أنس يصنع شيئا من تمام الصالة:ثابت ابلناين
berkata, "Anas melakukan suatu amalan (salat) yang
َ
termasuk kesempurnaan dan baiknya salat, di mana اكن يطيل القيام، ال أراكم تصنعون مثله،وحسنها
aku tidak pernah melihat kalian melakukan sepertinya.  فاكن إذا رفع، واجللوس بعد السجود،بعد الركوع
Beliau berdiri lama setelah bangkit dari rukuk dan
duduk lama setelah bangkit dari sujud. Bila beliau - رأسه من الركوع انتصب قائما حىت يقول القائل
َ َ  قد ن-من طول قيامه
mengangkat kepalanya (bangkit) dari rukuk, ia berdiri يس أنه يف القيام اذلي بني
lama hingga ada orang berkata -karena lamanya beliau
 وإذا رفع رأسه من السجدة مكث،الركوع والسجود
berdiri-: Dia lupa bahwa dia sedang berdiri antara rukuk
dan sujud. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya . قد نيس أيضا:-من طول جلوسه- حىت يقول القائل
dari sujud, beliau berdiam duduk hingga ada orang
yang berkata -karena lamanya beliau duduk-: Dia juga
lupa.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُ
. ال أقرص والغرض حث انلاس ىلع األخذ بما يفعل: • ال آلو

. اخلطاب ألهل زمان ثابت اذلين اكنوا َيففون القيام بعد الركوع واجللوس بني السجدتني: • ال أراكم
. وقف: • انتصب
َ ِ َ• ن
. ذهل عن اهلوي إىل السجود أو السجدة األوىل: يس
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• مكث  :بيق جالسا.

• الركوع  :احنناء الظهر.

• السجدة  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• يقول القائل  :يظن املأموم أنه قد ن َ ِ َ
يس.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية تطويل القيام بعد الركوع ،وتطويل اجللوس بعد السجود ،وأنه فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2حرص الصحابة ىلع اتلمسك بالسنة ،وحث انلاس عليها.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،األوىل1381 ،ه .صحيح ابلخاري ،ألبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي
انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)3227( :
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َّ
إياكم واحلسد ,فإن احلسد يأكل احلسنات,

Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena
hasad itu memakan kebaikan sebagaimana
api memakan kayu bakar.

كما تأكل انلار احلطب

 .1150احلديث:

**

1150. Hadis:

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه مرفواع« :إياكم Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
ُ (Nabi bersabda), “Jauhilah oleh kalian sifat hasad,
َ
انلار
تأكل
كما
,
احلسنات
يأكل
احلسد
فإن
,
واحلسد
ِ
karena hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana api
احل َ َط َ
ب».
”memakan kayu bakar.

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلديث فيه حتذير من احلسد ،وأن وجوده يذهب Di dalam hadits ini terdapat peringatan dari sifat hasad,
dan bahwa keberadaan sifat hasad dapat
احلسنات ،ويبطل ثوابها ،كما تأكل انلار احلطب menghilangkan kebaikan-kebaikan dan membatalkan
ً
pahalanya, sebagaimana api memakan kayu bakar lalu
فتجعله رمادا.
menjadikannya arang atau abu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه أبو داود.
**

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

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• احلسد  :تمين زوال انلعمة عن املحسود.

فوائد احلديث:
 .1حتريم احلسد ،وأنه من الكبائر؛ ألنه يذهب باحلسنات ويبطلها برسعة.
 .2احلسد اذلي نىه عنه هو أن يرى نعمة اهلل عند آخر ،فيتمىن زواهلا منه ،فهذا هو احلسد املذموم.
املصادر واملراجع:

ِّ
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ِّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .سنن أيب
داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.

الرقم املوحد)5342( :
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Jauhilah prasangka, sesungguhnya
prasangka itu pembicaraan yang paling
dusta

َّ
َّ
َّ
الظن أكذب احلديث
والظن ,فإن
إياكم

 .1151احلديث:

**

1151. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
ُ (Nabi bersabda), "Jauhilah prasangka, sesungguhnya
عليه وسلم-قال« :إياكم والظن ,فإن الظن أكذب
"!prasangka itu pembicaraan yang paling dusta

احلديث».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف احلديث حتذير من الظن اذلي لم يُنب ىلع ديللHadis ini mengandung peringatan dari prasangka ،
tanpa dalil (bukti), yaitu seseorang bersandar kepada
ُ
حبيث يعتمد اإلنسان ىلع هذا الظن المجرد ويبين prasangka semata dan membangun hukum-hukum di
عليه األحاكم ،وأن هذا من مساوئ األخالق ،وأنه atasnya. Sesungguhnya ini termasuk akhlak buruk dan
perkataan paling dusta. Sebab, orang yang
من أكذب احلديث ألن الظان إذا اعتمد ىلع ما ال
berprasangka apabila bersandar kepada sesuatu yang
ُ
يعتمد عليه وجعله أصال وجزم به صار كذبا بل أشد tidak bisa dijadikan sandaran dan menjadikannya
dasar serta memastikannya, maka hal itu menjadi
الكذب.
dusta, bahkan itu adalah dusta yang paling berat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• إياكم والظن  :أسلوب حتذير ،ومعناه :حذروا أنفسكم من الظن ،واحذروا الظن.
• الظن  :هو اتلهمة ،وهو ظن السوء باملسلم من غري برهان.

فوائد احلديث:

 .1اتلحذير من الظن اذلي لم يُنب ىلع ديلل.

 .2ال يرض الظن اليسء بمن ظهرت منه عالماته ،كأهل السوء والفسوق.
ُ
 .3املراد اتلحذير من اتلهمة اليت تستقر يف انلفس ،ومن اإلرصار عليها ،أما ما يعرض يف انلفس وال يستقر فهذا ال يكلف به.

املصادر واملراجع:

ِّ
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428، 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ِّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م.
صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)5332( :
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َ َ ُّ َ
ََْ ُ ر َ
دل اخل ِص ُم
ال إِىل اهللِ األ
ج
أبغض الر ِ

 .1152احلديث:

Sesungguhnya orang yang paling dimurkai
Allah adalah orang yang paling keras
permusuhannya dan pembangkang
**

1152. Hadis:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل Dari 'Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', -
َ َ ُّ “Sesungguhnya orang yang paling dimurkai Allah
الر َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-أَ ْب َغ ُض ِّ
دل
األ
هلل
ا
ىل
إ
ال
ج
ِ
ِ ِ
adalah orang yang paling keras permusuhannya dan
اخل َ ِص ُم».
pembangkang”.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

إن اهلل -تبارك وتعاىل -يبغض شديد اخلصومة ودائم Sesungguhnya Allah -Tabāraka Wa Ta'ālā- membenci
orang yang keras kepala dalam pertikaian dan selalu
اخلصومة اذلي ال يقبل االنقياد للحق.
berselisih tanpa mau tunduk kepada kebenaran.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ََ
• األدل  :األ ِّدل هو الشديد اخلصومة ،اذلي ال يقبل احلق ويديع ابلاطل.
• اخل َ ِصم  :أي دائم اخلصومة أو شديد اخلصومة ،فهو َيصم غريه بابلاطل.

فوائد احلديث:
 .1أن اهلل -تعاىل -يبغض الرجل كثري اخلصومة واجلدل.
 .2أن اذلي حياج عن حق هل وهو مظلوم بطريق احلجاج الرشيع ،وأصول املرافعات الرشعية ،فهذا ال بأس به ،وال تدخل يف باب اخلصومات
املذمومة.

 .3أن اإلنسان إذا خاصم فإنه البد أن تكون عنده بينة ،يلتوصل إىل حقه ،وال يشد يف اخلصومة.

( .4أبغض الرجال) هذا من باب اتلغليب وإال فإن املرأة مثل الرجل يف احلكم.

 .5أن اذلي يغلب غريه وَيصمه لكن باحلق فهذا حق وصاحبه حمبوب عند اهلل غري مبغوض.

 .6يف احلديث إثبات صفة ابلغض هلل -عزو جل -ىلع الوجه الالئق به -سبحانه-.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة  .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية،
الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5474( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ada seorang hamba melakukan suatu dosa
lalu ia berkata, "Ya Allah, ampunilah
dosaku?" Allah -Tabāraka wa Ta'ālāberfirman, "Hamba-Ku melakukan dosa
dan ia mengetahui bahwa dia memiliki
Rabb yang dapat mengampuni dosa dan
dapat pula memberikan hukuman karena
dosa

ْ
َْ
ًَْ ٌَْ ََْ
 فقال، امهلل اغ ِف ْر يل ذن ِيب: فقال،أذن َب عبد ذنبا
َْ َ ََْ
َّ َ َ َ َ ً ْ َ
ُ
 فعلِم أن َل، أذنب عبدِي ذنبا:اهلل تبارك وتعاىل
ْ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ َ ًّ َ
ب
ِ  ويأخذ باذلن،ربا يغ ِفر اذلنب
**

1153. Hadis:

: احلديث.1153

صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َْ
: قال، فيما حي ِيك عن ربه تبارك وتعاىل-عليه وسلم
ْ
ًب َعبْ ٌد َذ ْنب
َ َ«أَ ْذن
ُ  فقال،اغف ْر يل َذنْيب
اهلل
امهلل
:فقال
،ا
ِ
َِ
َ َ أَ ْذن:تبارك وتعاىل
ُ َف َع ِل َم أن هل َر ًّبا َي ْغ ِفر،ب َعبْ ِدي َذ ْنبًا
َ
َِّ
َ َ ثم َاع َد َفأَ ْذن،ويأ ْ ُخ ُذ باذلنْب
َ ْاذلن
َ ،ب
 أ ْي َر ِّب: فقال،ب
ِ
ْ
َْ
َْ
َ َ ََْ
،ب عبْ ِدي ذنبًا
 أذن: فقال تبارك وتعاىل،اغ ِف ْر يل ذن ِيب
َ َ ََ
ُ ُ َْ َ ْ
ْ
َْ
ُ ْ َ ًّ َ
 قد،ب
ِ  ويأخذ باذلن، يغ ِفر اذلنب،فع ِلم أن هل ربا
ُ َغ َف ْر
َ ت ِل َعبْ ِدي فَلْيَ ْف َع ْل ما َش
»اء

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam suatu
riwayat yang diceritakannya dari Rabbnya -Tabāraka
wa Ta'ālā-, Allah berfirman, "Ada seorang hamba
melakukan suatu dosa lalu ia berkata: Ya Allah,
ampunilah dosaku.' Allah -Tabāraka wa Ta'ālāberfirman, "Hamba-Ku melakukan dosa dan ia
mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang dapat
mengampuni dosa dan dapat pula memberikan
hukuman karena dosa." Selanjutnya hamba tersebut
mengulangi dosa lagi lalu berkata, "Wahai Rabbku,
ampunilah dosaku." Allah -Tabāraka wa Ta'ālāberfirman, "Hamba-Ku berbuat dosa lagi, tetapi dia
mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang dapat
mengampuni dosa dan memberikan hukuman. Aku
telah mengampuni dosa hamba-Ku ini. Silakan ia
berbuat sekehendak hatinya."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Jika seorang hamba melakukan dosa lalu berkata: "Ya  يقول، امهلل اغفر يل ذنيب: ثم قال،إذا فعل العبد ذنبا
Allah, ampunilah dosaku." Allah Tabāraka wa Ta'ālā
berfirman, "Hamba-Ku melakukan dosa. Dia  فعلم أن هل ربا، فعل عبدي ذنبا:اهلل تبارك وتعاىل
mengetahui bahwa dirinya memiliki Tuhan yang dapat ، أو يعاقب عليه، فيسرته ويتجاوز عنه،يغفر اذلنب
mengampuni dosa." Selanjutnya Allah menutupinya
 فقال اهلل، يا رب اغفر يل ذنيب: فقال،ثم اعد فأذنب
dan memaafkannya atau menurunkan azabnya.
Selanjutnya ia kembali melakukan dosa lalu berkata,  فعلم أن هل ربا يغفر، فعل عبدي ذنبا:تبارك وتعاىل
"Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku." Allah -Tābaraka  قد، أو يعاقب عليه، فيسرته ويتجاوز عنه،اذلنب
wa Ta'ālā- berfirman, "Hamba-Ku melakukan dosa. Dia
mengetahui bahwa dirinya memiliki Tuhan yang dapat  فليفعل ما شاء من اذلنوب ويتبعها،غفرت لعبدي
mengampuni dosa." Lantas Allah menutupinya dan  يذنب، فما دام يفعل هكذا،باتلوبة الصحيحة
memaafkannya atau mengazabnya. "Aku sudah
. فإن اتلوبة تهدم ما قبلها،ويتوب أغفر هل
mengampuni hamba-Ku. Karena itu, silakan kerjakan
dosa sesukanya dan mengikutinya dengan taubat yang
benar. Selama dia melakukan hal itu; berdosa lalu
bertaubat, pasti Aku memaafkannya. Sesungguhnya
taubat dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر:اتلصنيف
**
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راوي احلديث :متفق عليه.

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

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يغفر اذلنب  :أي :يسرته ،ويتجاوز عنه.

• يأخذ باذلنب  :أي :يعاقب عليه إن شاء.

• فليفعل ما شاء  :أي :ما دام يفعل هكذا ،يذنب ويتوب أغفر هل ،فإن اتلوبة تهدم ما قبلها.

فوائد احلديث:
 .1عظيم فضل اهلل ورمحته ىلع عباده ما داموا يعتقدون أن ربهم بيده مقايلدهم إن شاء غفر وإن شاء اعقب.
 .2اتلوبة الصحيحة تكفر اذلنب.
 .3املؤمن باهلل تعاىل يصفو قلبه باتلوبة ويأمل بعفو ربه ،فيبادر إىل الصالح وعمل اخلري ،وإن وقع منه ذنب استدرك ىلع نفسه باتلوبة ولم يرص
ىلع املعصية.

 .4لو تكرر اذلنب من العبد مائة مرة أو أكرث وتاب يف لك مرة؛ قبلت توبته وسقطت ذنوبه ،ولو تاب عن اجلميع توبة واحدة بعد مجيعها صحت
توبته.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .انلهاية يف غريب احلديث
واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ُ ُّ ُ َ
أظنك ْم س ِمعتم أن أبا عبيدة قدم بيش ٍء من

Aku kira kalian sudah mendengar
kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain
dengan membawa sesuatu?

ابلحرين

**

1154. Hadis:

: احلديث.1154

 أن-ريض اهلل عنه- عن عمرو بن عوف األنصاري

Dari Amru bin Auf Al-Anshari-raḍiyallāhu 'anhu- bahwa
sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah-raḍiyallāhu
'anhu- ke Bahrain untuk mengambil jizyah (upeti). Ia
pulang dengan membawa harta dari Bahrain. Lantas
orang-orang Anshar mendengar kedatangan Abu
Ubaidah, mereka pun melaksanakan shalat fajar
bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Usai
shalat, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamberanjak pergi. Ternyata orang-orang Anshar
menghadang beliau. Beliau tersenyum saat melihat
mereka, lalu bersabda, "Aku kira kalian sudah
mendengar kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain
dengan membawa sesuatu?" Mereka menjawab,
"Tentu saja, wahai Rasulullah." Beliau bersabda,
"Bergembiralah dan berharaplah dengan sesuatu yang
menyenangkan kalian. Demi Allah, bukan kefakiran
yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi yang aku
khawatirkan ialah terbentangnya dunia pada kalian
sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang
sebelum kalian sehingga mereka berlomba-lomba
sebagaimana kalian berkompetisi, lalu dunia
membinasakan kalian sebagaimana membinasakan
mereka".

 بعث أبا عبيدة بن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
،جب ْز َي ِت َها
ِ ِ  إىل ابلحرين يأيت-ريض اهلل عنه- اجلراح
َ
 فسمعت األنصار بقدوم أيب،بمال من ابلحرين
ِ ف
ٍ قدم
َ َ
صىل اهلل-  ف َواف ْوا صالة الفجر مع رسول اهلل،عبيدة

صىل اهلل عليه-  فلما صىل رسول اهلل-عليه وسلم
َ
صىل-  فتَبسم رسول اهلل، فتَ َعر ُضوا هل، انرصف-وسلم
ُ  «أَ ُظ ُّن: ثم قال، حني رآهم-اهلل عليه وسلم
ك ْم َس ِمعتم
َ
، أجل:أن أبا عبيدة ق ِدم بيش ٍء من ابلحرين؟» فقالوا
ُ رس
ِّ  «أبرشوا: فقال،يا رسول اهلل
ُّ ُ َ وأملوا ما ي
،كم
َ
َ
َ الف
 ولكين أخىش أن،قر أخىش عليكم
فواهلل ما
ُْ
تب َسط ادلنيا عليكم كما ب ُ ِس َطت ىلع من اكن
َ َُْ
َ
ُ ك
كم كما
 فته ِل، فتَ َنافسوها كما تنَافسوها،قبلكم
َْ َْ
.»أهلكت ُه ْم

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengutus Abu Ubaidah-raḍiyallāhu 'anhu- ke Bahrain
untuk mengambil jizyah dari mereka. Tatkala Abu
Ubaidah-raḍiyallāhu 'anhu- datang ke Madinah dan
orang-orang Anshar mendengar hal itu, mereka pun
datang kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- lalu berkumpul disisi beliau pada waktu shalat
fajar. Ketika beliau beranjak pulang dari shalat, mereka
menghadangnya. Beliau tersenyum karena mereka
datang dengan menginginkan harta. Beliau bersabda
kepada mereka, "Barangkali kalian telah mendengar
Abu Ubaidah datang dari Bahrain?" Mereka menjawab,
"Tentu saja wahai Rasulullah. Kami mendengar hal itu
dan kami datang untuk mendapatkan jatah darinya.
Lantas beliau menyampaikan kabar gembira dengan
apa yang mereka harapkan. Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- mengabarkan kepada mereka bahwa
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**

بعث انليب صىل اهلل عليه وسلم أبا عبيدة ريض اهلل

 فلما قدم أبو،عنه إىل ابلحرين يلأخذ منهم اجلزية
، وسمع األنصار بذلك،عبيدة ريض اهلل عنه املدينة

جاءوا إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فاجتمعوا عنده
 فلما انرصف،صىل اهلل عليه وسلم يف صالة الفجر

من الصالة تعرضوا هل فتبسم عليه الصالة والسالم؛

 "لعلكم: فقال هلم.ألنهم جاءوا متشوفني للمال
 أجل يا:سمعتم بقدوم أيب عبيدة من ابلحرين؟" قالوا
. سمعنا بذلك يعين وجئنا نلنال نصيبنا.رسول اهلل

.فبرشهم انليب صىل اهلل عليه وسلم بما يرسهم
وأخربهم عليه الصالة والسالم أنه ال َياف عليهم
من الفقر؛ ألن الفقري يف الغالب أقرب إىل احلق من

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الغين ،ولكنه َيىش أن تفتح عليهم ادلنيا؛ فيقعون beliau tidak mengkhawatirkan kefakiran yang bisa
menimpa mereka, karena biasanya kefakiran itu lebih
يف اتلنافس فيها ،وال يكيف املرء حينئذ ما يأتيه ،بل mendekatkan hamba pada kebenaran daripada
يريد أكرث وأكرث ،بأي طريق حيصل منه ىلع املال ،ال kekayaan. Tetapi beliau khawatir dunia akan
terbentang
untuk
mereka
lalu
mereka
يبايل حبالل وال حرام ،وال شك أن هذا من اتلنافس
memperebutkannya, sehingga seseorang tidak lagi
املذموم املؤدي إىل اإلقبال ىلع ادلنيا وابلعد عن merasa cukup dengan apa yang telah diperolehnya,
namun ingin mendapatkan yang lebih banyak dan
اآلخرة ،فيهلك كما هلك من اكن قبلهم.
banyak lagi dengan berbagai cara untuk mendapatkan
harta, tanpa mempedulikan halal atau haram. Tidak
ada keraguan bahwa ini adalah bagian dari kompetisi
tercela dalam mengejar dunia dan menjauhi akhirat
sehingga ia pun akan binasa sebagaimana orangorang terdahulu telah binasa.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > شفقته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عمرو بن عوف األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بعث  :أرسل
• اجلزية  :املال اذلي يعقد للكتايب عليه لذلمة.
َ َ
• ف َوافوا  :اجتمعوا وحرضوا.
• فتعرضوا هل  :سألوه باإلشارة دون ترصيح.

• أملوا  :من األمل  :أي الرجاء .معناه  :اإلخبار حبصول املقصود.
• تبسط  :توسع.

• فتنافسوها  :اتلنافس  :املسابقة إىل اليشء وكراهة أخذ غريه هل ،وهو  :أول درجات احلسد.
• فتهلككم  :فتذهب بدينكم.

فوائد احلديث:
 .1حتذير من فتحت عليه ادلنيا من سوء اعقبتها ورش فتنتها.
 .2اتلنافس يف ادلنيا قد جير اإلنسان إىل فساد يف ادلين؛ ألن املال مرغوب فيه فرتتاح انلفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة املقتضية للمقاتلة
املفضية إىل اهلالك.

 .3عدم االطمئنان إىل زخارف احلياة ادلنيا وشهواتها وعدم اتلنافس فيها.
 .4جواز مصاحلة أهل الكتاب ىلع اجلزية واملجوس يُسن فيهم سنة أهل الكتاب.
 .5ينبيغ ىلع العامل أن يأيت باملال مجيعه إىل إمام املسلمني يلرصفه كما أمر اهلل.

 .6رسوخ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف معاجلة انلفوس البرشية بما يصلحها ،فقد عرف ما يريد األنصار فبرشهم وأملهم تلطمنئ نفوسهم
وتسكن قلوبهم ملا أرادت ،فال يضطرب إيمانها وال َياجلها شك وقلق.

 .7جواز احللف من غري استحالف.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .كنوز رياضالصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة -الطبعة الرابعة 1425ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت الطبعة :اثلانية.1392 ،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َْ
َ َ
ُ
أف َرى ال ِف َرى أن ي ِر َي الرجل عينيه ما لم ت َريا

 .1155احلديث:

Kebohongan yang paling bohong adalah
jika seseorang mengaku melihat apa yang
tidak dilihat kedua matanya.
**

1155. Hadis:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال انليب -صىل Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma-, ia
berkata, "Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamاهلل عليه وسلم« :-أَفْ َرى الف َرى أن يُر َ
عينيه
الرجل
ي
ِ
ِ
bersabda, "Kebohongan yang paling bohong adalah
َ
ما لم ت َر َيا».
jika seseorang mengaku melihat apa yang tidak dilihat
kedua matanya".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من أكذب
ِّ
الكذب أن يديع اإلنسان أنه رأى شيئًا يف منامه أو

يقظته وهو يف احلقيقة اكذب يف دعواه هذه؛ ألنه لم
ير ً
شيئا ،والكذب يف رؤيا املنام أعظم من الكذب يف
رؤيا ايلقظة؛ ألن ما يراه اإلنسان يف منامه من الرؤى

إنما هو من اهلل -تعاىل -إذا اكنت رؤيا ،وذلك بواسطة
امللك ،فالكذب يف هذه احلالة كذب ىلع اهلل -تعاىل-

 ،أما األحالم فتكون من الشيطان ،وحديث انلفس

Makna global:
**

Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallammenjelaskan bahwa dusta yang paling dusta adalah
jika seseorang mengaku bahwa dirinya telah melihat
sesuatu dalam tidurnya atau saat terjaganya, padahal
sebenarnya ia berdusta dalam pengakuannya tersebut
karena ia tidak melihat apa pun. Dusta mengenai mimpi
dalam tidur adalah lebih besar daripada dusta
mengaku melihat sesuatu di alam terjaga. Sebab, apa
yang dilihat manusia saat tidur adalah dari Allah.
Dengan demikian, dusta dalam situasi tidur itu adalah
dusta atas nama Allah -Ta'ālā-.

من انلفس ،فما يراه انلائم ىلع هذه األنواع اثلالثة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• أفرى الفرى  :أكذب الكذبات ،وال ِف َرى مجع فِ ْرية ،ومعناه :أشد الكذب أن يقول اإلنسان :رأيت شيئًا يف املنام ،وهو لم ير شيئًا.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من اختالق الصور الاكذبة يف ايلقظة واملنام.
 .2الكذب يف رؤيا املنام كذب ىلع اهلل -تعاىل ،-فالكذب فيها أعظم من الكذب يف رؤيا ايلقظة.
املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة.
 كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممدبن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)6979( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Sebaik-baik dinar yang diinfakkan
seseorang adalah: dinar yang diinfakkan
untuk keluarganya, dinar yang diinfakkan
untuk kendaraan yang digunakan di jalan
Allah, dan dinar yang diinfakkan kepada
teman-temannya yang turut berjuang di
jalan Allah".

َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َّ ُ ُ
َ ٌ ُْ ُ ُ
ار ين ِفقه الرجل :دِينار ين ِفقه ىلع
أفضل دِين ٍ
َ َّ
َ
َ
َ ٌ ُْ ُ ُ
يل اهللِ،
عِي ِاَلِ ،ودِينار ين ِفقه َىلع دابت ِ ِه ِيف سبِ ِ
َ
َ ٌ ُْ ُ ُ
ْ َ
يل اهللِ
ودِينار ين ِفقه ىلع أصحاب ِ ِه يف سبِ ِ

 .1156احلديث:

**

1156. Hadis:

عن ثوبان  -ريض اهلل عنه -موىل رسول اهلل -صىل
َ َ َ َ
ُ
َ ِّ ُ َ ْ
اهلل َعلي ِه
اهلل عليه وسلم -قال :قال رسول اَّلل -صىل
ُُ
َ
وسلمَ« :-أفضل دينار ينُ ِفقه الرجل :دينار ينفقه ىلع
َ
عياهل ،ودينار ينفقه ىلع داب ِت ِه يف سبيل اهلل ،ودينار

 Dari Ṡaubān -raḍiyallāhu 'anhu- maula Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam- secara marfū', "Sebaik-baik
dinar yang diinfakkan seseorang adalah: dinar yang
diinfakkan untuk keluarganya, dinar yang diinfakkan
untuk kendaraan yang digunakan di jalan Allah, dan
dinar yang diinfakkan kepada teman-temannya yang
turut berjuang di jalan Allah".

ينفقه ىلع أصحابه يف سبيل اهلل».
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

ٌ
أفضل األموال اليت ينفقها الرجل يف سبيل اخلري ،مال

ينفقه ىلع عياهل ،وهم لك من يعوهل ،أي يتوىل معيشته
من ابن وبنت وزوجة وخادم وغري ذلك ،ومال ينفقه

ىلع دابته اليت حتمله يف طاعة اهلل -عز وجل -من
جهاد وغريه ،ومال ينفقه ىلع أصحابه يف طاعة اهلل -

Makna global:
**

Sebaik-baik harta yang diinfakkan seseorang di jalan
kebaikan adalah harta yang diinfakkan untuk
keluarganya, harta yang diinfakkan untuk kendaraan
 yang dikendarainya dalam ketaatan kepada Allah'Azza wa Jalla- dalam jihad dan sebagainya, dan harta
yang diinfakkan kepada sahabat-sahabatnya dalam
ketaatan kepada Allah -'Azza wa Jalla-.

عز وجل ،-والقول اآلخر أن (يف سبيل اهلل) هو اجلهاد

فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ينفقه الرجل  :يدفعه يف سبيل اخلري ،ويشمل املرأة أيضا ،لكنه خرج خمرج الغالب.
• عياهل  :من تلزمه نفقتهم.
ُ
• دابته  :اليت يركب عليها ،أو اليت حيمل عليها يف اجلهاد.
• ىلع أصحابه  :اذلين يركبون معه يف سبيل اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1ترتيب انلفقة يف الفضل ىلع الوجه اذلي ذكر ،وبيان أولوية انلفقة ىلع العيال يف الفضل ىلع غريها.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض
الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة،
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1425ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه .بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه.

الرقم املوحد)3267( :
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َ ُّ
أل ِظوا بـ ياذا اجلالل واإلكرام

 .1157احلديث:

Perbanyaklah mengucapkan 'Yā żal jalāli
wal ikrām (Wahai pemilik keagungan dan
)kemuliaan
**

1157. Hadis:

َ َ َ َ ُ ُ
رسول اهلل -صىل Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata: Rasulullah -
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال
ْ
َ َ
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Perbanyaklah
اهلل عليه وسلم« :-أل ُّظوا بـ (يَ
».
)
واإلك
ل
ال
اجل
اذا
رامِ
ِ
ِ
mengucapkan 'Yā Żal jalāli wal ikrām (Wahai pemilik
"!)keagungan dan kemuliaan

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أمر(ألظوا) ،بمعىن الزموا هذه ادلعوة

وأكرثوا منها ،فاملراد داوموا ىلع قولكم ذلك يف

داعئكم واجعلوه ىلع لسانكم وقد اشتمل ىلع اسم
من أسماء اهلل قيل إنه االسم األعظم ،لكونه يشمل

مجيع صفات الربوبية واأللوهية.

Makna global:
**

Dalam hadis ini terdapat perintah untuk memperbanyak
dan sering berdoa dengan doa ini. Maksudnya adalah
pakailah selalu doa ini dalam doa-doa kalian. Di
dalamnya terkandung salah satu nama Allah yang
dikatakan sebagai nama yang paling agung karena
mengandung semua sifat rububiyah dan uluhiyah.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ يف الكربى وأمحد.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ألظوا  :بكرس الالم وتشديد الظاء املعجمة ،معناه :الزموا هذه ادلعوة وأكرثوا منها.
ً
ً
• اجلالل  :استحقاق اهلل وصف العظمة عزا وتكربا فجالهل -تعاىل -صفة استحقها ذلاته.

• اإلكرام  :أخص من اإلنعام ،إذ اإلنعام قد يكون ىلع غري املكرم اكلعايص ،واإلكرام ملن حيبه ويعزه.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اإلكثار من ادلاعء بهذه اللكمات الواردة؛ ملا فيها من اثلناء اتلام هلل -تعاىل -ووصفه بصفات الكمال.
 .2من آداب ادلاعء اثلناء ىلع اهلل.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .نزهة

املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه .سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد
عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.

الرقم املوحد)3167( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َُر
ِّب الكبائ ِِر
ِ أال أنبئكم بِأك

Maukah aku beritahukan kepada kalian
tentang dosa-dosa besar yang paling besar?
**

1158. Hadis:

: احلديث.1158

َ ْ
صىل اهلل-  عن انليب-  ريض اهلل عنه-عن أيب بَك َرة
َ ْ َْ َ
ُ ِّ «أَال أُنَب: أنه قال-عليه وسلم
-»رب الكبَائِر؟
ك
أ
ب
كم
ئ
ِ
ِ
ُ رش
َ ْ  «اإل: قَ َال، بَىل يا رسول اهلل: قُلْنَا-ثَالثا
اك بِاهلل
ِ
ََُْ
َ
َ ً ُ
ُ ُُ
 أال وقول: َوقال،كئا ف َجلس
ِ  وَكن مت،َوعقوق الوادلين
َ
َ
َ َ َ
َ ُ
ُّ اد ُة
: فما زال يُك ِّر ُرها حىت قلنا،»الزور
 وشه،الزور
َ
َ
.يلْتَه َسكت

Dari Abu Bakrah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwasannya beliau
bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian
tentang dosa-dosa besar yang paling besar?" -diulangi
hingga tiga kali-. Kami menjawab, "Tentu, wahai
Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah
dan durhaka kepada kedua orang tua." Beliau (pada
waktu itu) bertelakan lalu duduk kemudian meneruskan
sabdanya, "Ingatlah, dan perkataan palsu dan
kesaksian
palsu."
Beliau
terus-menerus
mengulanginya sampai kami berkata, "Andai saja
beliau diam (berhenti)".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- : قال ألصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
bersabda kepada para sahabatnya, "Maukah aku
beritahukan kepada kalian," yakni, aku kabarkan أال أنبئكم أي أخربكم بأكرب الكبائر فذكر هذه
kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling  وهو اعتداء ىلع مقام،اثلالث اليت يه اإلرشاك باهلل
ٌ
besar. Lantas beliau menyebutkan tiga dosa tersebut:
 وإعطاؤه ملن ال، وأخذ حلقه سبحانه وتعاىل،األلوهية
menyekutukan Allah, yaitu pelanggaran terhadap
kedudukan ulūhiyyah, merampas hak Allah -  وعقوق الوادلين،يستحقه من املخلوقني العاجزين
Subhānahu wa Ta'ālā- dan menyerahkannya kepada ذنب فظيع؛ ألنه ماكفأة لإلحسان باإلساءة ألقرب
orang yang tidak pantas mendapatkannya dari
ُ
kalangan makhluk yang lemah; dan durhaka kepada  وشهادة الزور اعمة للك قول مزور ومكذوب،انلاس
kedua orang tua merupakan dosa yang keji karena يراد به انتقاص َمن وقع عليه بأخذ من ماهل أو
merupakan tindakan membalas kebaikan dengan
.اعتداء ىلع عرضه أو حنو ذلك
keburukan kepada manusia yang paling dekat;
Sedangkan kesaksian palsu bersifat umum bagi setiap
ucapan palsu dan dusta yang bertujuan meremehkan
orang yang ditimpanya dengan mengambil hartanya,
menodai kehormatannya atau selain itu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
. متفق عليه:راوي احلديث
َُ
-ريض اهلل عنه-  أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ
 أال أخربكم: • أال أنبئكم
. هو اختاذ العبد من دون اهلل ندا يسويه برب العاملني: • اإلرشاك باهلل
َ
ْ
. اإلساءة إِيل ِهما: • َو ُعقوق ال َوادلين
َ
َ ً َ ْ
ُ
ْ
ْ ْ َ َ َ َ ََُْ
. ت َمنَينَا أن ي َ ْسكت إِشفاقا َعليْ ِه ملا رأينا من انزاعجه: ت
• يلته سك
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فوائد احلديث:
 .1يؤخذ من هذا احلديث إبالغ األحاكم الرشعية بطريقة العرض "أال أنبئكم".
َ َ
َ َ ََْ
َْ
َ
ك ل َمنْ
ُ
ُ
 .2أن أعظم اذلنوب الرشك باهلل ،ألنه جعله صدر الكبائر وأكربها ،ويؤكد هذا قوهل تعاىل {إن اهلل ال يغ ِفر أن يرشك به ويغ ِفر ما دون ذل ِ ِ
َ
يشاء}.

 .3عظم حقوق الوادلين ،إذ قرن حقهما حبق اهلل -تعاىل-.

 .4خطورة شهادة الزور ،وآثارها السيئة ىلع حياة املجتمع املسلم؛ سواء ىلع املستوى األخاليق أو غري ذلك من مظاهر احلياة االجتماعية.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه - .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلملعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة
قرطبة 1408 ،ه - .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف - .1414 ،اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر،
دمشق1381 ،ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط،10
مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه - .أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة انلاجية املنصورة حلافظ بن أمحد احلكيم،
حتقيق :حازم القايض ،ط ،2وزارة الشؤون اإلسالمية1422 ،ه.

الرقم املوحد)2941( :

242

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ
أما إِنه ل ْو س ََّّم لكفاك ْم

 .1159احلديث:

Andai saja ia menyebut nama Allah, niscaya
makanan tersebut cukup untuk kalian
semua.
**

1159. Hadis:

ُ
هلل -صىل
عن اعئشة -ريض ْاهلل عنها -اكن رسول ا ِ
اهلل عليه وسلم -يَأ ُك ُل َط َع ً
اما يف ستة م ْن أَ ْص َ
حابِ ِه،
ِ ٍ ِ
ُ
َ َ َ َ ْ َ ٌّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
هلل -صىل
ني ،فقال رسول ا ِ
فجاء أعر ِايب ،فأكله بِلقمت ِ
ََ ُ َْ َ َ َ َ ُ
ْ
اهلل عليه وسلم« :-أما إِنه لو سىم لكفاكم».
درجة احلديث :صحيح

 Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- bahwa Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyantap satu makanan
bersama enam orang sahabatnya. Lantas datanglah
seorang Arab baduwi lalu makan dua suap. Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Andai saja ia
menyebut nama Allah, niscaya makanan tersebut
cukup untuk kalian semua".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأكل مع ستة من Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- makan
bersama enam orang sahabatnya. Tiba-tiba datang
أصحابه ،فجاء أعرايب فدخل معهم فأكل ابلايق orang Arab baduwi dan bergabung dengan mereka ikut
بلقمتني ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أما إنه menyantap makanan yang tersisa sebanyak dua suap.
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamلو سىم لكفاكم ،لكنه لم ي ُ َس ِّم فأكل ابلايق كه
bersabda, "Andai saja ia menyebut nama Allah,
بلقمتني ،ولم يكفه ،وهذا يدل ىلع أن اإلنسان إذا "niscaya makanan tersebut cukup untuk kalian semua.
ُ
Tetapi dia tidak menyebut nama Allah dan langsung
لم ي ُ َس ِّم ن ِز َعت الربكة من طعامه.
menyantap makanan yang tersisa seluruhnya
sebanyak dua suap dan tidak cukup untuknya. Ini
merupakan dalil bahwa apabila seseorang tidak
menyebut nama Allah (saat makan), maka dicabutlah
keberkahan dari makanannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يف ستة  :أي :مع ستة.

• بلقمتني  :اللقمة :ما يهيئه اإلنسان من الطعام بللعه.

• لكفاكم  :ألغناكم واستغنيتم به عن غريه ،بأن يبارك اهلل فيه فتأكلون ويأكل ويكيف اجلميع.

فوائد احلديث:

ُ
 .1أن اهلل يبارك يف الطعام إذا ذكر اسم اهلل عليه ،وأن الربكة ترفع برتك التسمية عليه.
 .2جواز املشاركة يف الطعام بعد أخذ اإلذن منهم.
ً
 .3استحباب االجتماع ىلع الطعام وإن اكن قليال.

املصادر واملراجع:

-سنن الرتمذي ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة

مصطىف ابلايب احلليب ،مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -سنن ابن ماجه البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون
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إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع
الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة  - .1407بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم بن عيد
اهلاليل دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل  - .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها:
خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م- .املعجم الوسيط-املؤلف :جممع اللغة
العربية بالقاهرة( -إبراهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد انلجار)-انلارش :دار ادلعوة - .خمترص الشمائل املحمدية -حممد بن
عيىس الرتمذي ،انلارش :املكتبة اإلسالمية  -عمان – األردن -اخترصه وحققه حممد نارص ادلين األبلاين.

الرقم املوحد)4209( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ
ُ َ َ ْ َ ََْ َ َ َ
ْ َْ
ك
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،ك
يت
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،
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ل
عليك
ك
أم ِس
ِ
َ َ َ
ىلع خ ِطيئتِك

Jagalah lisanmu, jadikanlah rumahmu
terasa luas olehmu dan menangislah
karena kesalahanmu!
**

1160. Hadis:

: احلديث.1160
ْ

ُ
Dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata,  يا: قلت: قال-ريض اهلل عنه- عقبَة بن اعمر
عن
ْ َْ
"Aku
bertanya,
"Wahai
Rasulullah,
apakah َ َ َ
َ
، «أم ِسك عليك لِسانك:رسول اهلل ما انلجاة؟ قال
keselamatan itu?" Beliau bersabda, "Jagalah lisanmu,
َ َ َ
َ ْ َ ََْ
ُ َك ب
.» وابْ ِك ىلع خ ِطيئ ِتك،يتك
وليسع
jadikanlah rumahmu terasa luas olehmu dan
menangislah karena kesalahanmu"!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ُ  سأل:يف هذا احلديث
Dalam hadits ini Uqbah bin Amir Radhiyallahu 'Anhu -ريض اهلل عنه- ع ْقبة بن اعمر
**

bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi
wa
Sallam
mengenai
hal
yang
dapat ، عما ينجيه يف اآلخرة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ
menyelamatkannya di akhirat. Ini adalah tujuan setiap -  فقال هل.وهذه اغية لك مسلم حريص ىلع آخرته
َ
ْ ْ
َ َ
muslim yang kuat imannya terhadap akhiratnya.
 "أم ِسك عليك ل ِ َسانك" أرشده:-صىل اهلل عليه وسلم
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab,
ُ
َ
"Tahanlah lisanmu!" Nabi Muhammad Shallallahu  أن يمسك عليه لسانه؛-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
'Alaihi wa Sallam menunjukkan agar ia menjaga  فيتعني ىلع املسلم،وذلك لعظم خطره وكرثة رضره
lisannya karena begitu besar bahayanya banyak
ُْ
َ ْ
kerusakannya. Beliau mengharuskan setiap muslim  ويؤثر الصمت ىلع الالكم إال،أن يم ِسك عليه لسانه
َ َ ََْ
untuk menjaga lisannya dan lebih mengutamakan diam س ْعك بَيتُك" أي يلزم
 "ولي.فيما ينفعه يف اآلخرة
daripada bicara kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat
َ
 وال يضجر، وال َيرج منه إال لرضورة،اإلنسان بيته
baginya di akhirat. "dan jadikanlah rumahmu terasa
luas olehmu," Yakni, hendaknya seseorang tetap  فإنه، بل جيعله من باب الغنيمة،من اجللوس فيه
berada di rumahnya dan tidak keluar darinya kecuali  "وابْك ىلع.سبب اخلالص من الرش والفتنة
ِ
untuk suatu kepentingan mendesak dan janganlah ia
َْ
َ َ َ
َََ
resah untuk duduk di rumah. Justru ia harus  وإال فتباك نادما ىلع، ابك إن تقدر:خ ِطيئ ِتك" أي
menjadikan hal itu seperti harta rampasan perang. ، مما قد حصل منك-تعاىل-  وتب إىل اهلل،معصيتك
Sebab, hal itu menjadi penyebab keselamatan dari
kejahatan dan fitnah. "dan menangislah karena  يقبل اتلوبة عن عباده ويعفو عن-تعاىل- فإن اهلل
kesalahanmu!" Yakni, menangislah jika engkau
.السيئات
mampu. Jika tidak mampu, pura-puralah menangis
untuk menyesali kemaksiatanmu dan bertaubatlah
kepada Allah Ta'ala atas perbuatan yang telah engkau
lakukan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat
dari hamba-hamba-Nya dan mengampuni segala
kesalahan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
. رواه الرتمذي وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  ُعقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

 ما سبب الوصول إىل انلجاة؟: • ما انلجاة؟
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• أمسك عليك لسانك  :احفظه.
ً
• أبك ىلع خطيئتك  :اندم ىلع ذنبك باكيا.

• وليسعك بيتك  :أي اشتغل بما هو سبب يف لزوم ابليت من طاعة اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:

جاة ،وتعلم اخلري؛ فهذا الصحايب يسأل عن انل َ
 .1حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع معرفة سبيل انل َ
جاة بللوغها.

 .2احلث ىلع حفظ اللسان وانشغال اإلنسان بنفسه إذا عجز عن نفع غريه ،أو خاف الرضر ىلع ِدينه ونفسه إذا خالطه انلاس.
َ
لكم اليت أوتيها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فقد مجع للسائل أسباب ُنَاته يف ثالث كِمات.
 .3هذا احلديث من جوامع ال ِ

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل 1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل  1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي
القاري  -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه 2002 -م - .سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك  -مؤسسة الرسالة  -الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)3602( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamapabila beliau telah mengangkat
hidangannya (selesai makan), beliau
mengucapkan, "Segala puji hanya milik
Allah dengan pujian yang banyak, yang baik
lagi penuh dengan keberkahan, tidak ada
yang (bisa) mencukupi-Nya, tidak ada yang
ampu meninggalkan-Nya, serta tidak ada
yang tidak membutuhkan-Nya, wahai Rabb
kami."

َّ َ
َ َ
ََ
َّ
 َكن إذا َرفع-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
أن
ًَ َُ ًًَْ َ ً َ ر
َُ َ َ
ُ َْ
اراك
احلمد هللِ محدا كثِريا طيبا مب
: قال،مائ ِدته
َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ ر
َُْ ً َْ ْ ُ َ
 َوال مستغىن عنه، َوال م َود ٍع،ِف
ِ  غري مك،فِي ِه
َ َّ َ
ربنا

: احلديث.1161

**

1161. Hadis:

Dari Abu Umāmah -raḍiyallāhu 'anhuma- bahwa Nabi - صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب أمامة
َ
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila beliau telah
َ
َ َ
 «احل َ ْم ُد هلل: قال، اكن إذا َرف َع َمائِ َدت ُه-عليه وسلم
mengangkat hidangannya (selesai makan), beliau ِ
ْ َ ََْ
ً َ َ ُ ً ِّ َ ً َ ً ْ َ
َ ُ َ َ ٍّ ك
mengucapkan, "Segala puji hanya milik Allah dengan ، وال مود ٍع،يف
ِ  غري م،محدا ك ِثريا طيبا مبارَك ِفي ِه
َ
َْ ْ
pujian yang banyak, yang baik lagi penuh dengan
».َوال ُم ْستَغ ًىن عن ُه َربنَا
keberkahan, tidak ada yang (bisa) mencukupi-Nya,
tidak ada yang mampu meninggalkan-Nya, serta tidak
ada yang tidak membutuhkan-Nya, wahai Rabb kami."

 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Makna hadis ini adalah bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- mengajarkan sunnah kepada para
sahabatnya dengan perkataan dan perbuatan. Di
antara zikir yang ma`ṡūr dari beliau adalah zikir setelah
makan, yaitu bahwa beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamapabila telah mengangkat hidangannya, yakni apabila
beliau telah selesai makan dan mulai membereskan
tempat makanan yang ada dihadapannya, beliau
mengucapkan alḥamdulillāh yang maknanya adalah
bahwa seluruh pujian dan syukur sebenarnya hanyalah
milik Allah saja dan bukan yang lainnya. "Hamdan
kaṡīran" yakni pujian yang banyak yang sesuai dengan
kemuliaan-Nya, keindahan serta kesempurnaan-Nya.
Dan juga syukur yang banyak yang sesuai dengan
nikmat-Nya yang tidak terhitung serta anugerah-Nya
yang tidak terbatas. "Dan jika kamu menghitung-hitung
nikmat
Allah,
niscaya
kamu
tidak
dapat
menghitungnya." Sabda beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- "ṭayyiban" yakni ikhlas tanpa ada unsur ria dan
sum'ah (ingin dilihat dan didengar orang lain).
"Mubārakan" yakni yang disertai dengan penerimaan
yang tidak ditolak; karena makna keberkahan adalah
kebaikan. Dan amalan yang tidak diterima adalah
amalan yang tidak mengandung kebaikan. "Gaira
makfiyyin" yakni memuji Allah –'Azza wa Jalla- dimana
Dia adalah Yang Maha Memberi Kecukupan kepada
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 اكن-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:معىن احلديث

**

 ومن األذاكر،يعلم أصحابه السنة بأقواهل وأفعاهل

املأثورة عنه عند االنتهاء من طعامه أنه اكن "إذا رفع
ً

 وبدأ يف رفع آنية،مائدته" أي إذا فرغ من أكله

 احلمد هلل" ومعناه أن اثلناء:الطعام اليت أمامه "قال

 "محدا.والشكر كه يف احلقيقة هلل وحده دون سواه
ً
ً كثرياً" أي
، ومجاهل وكماهل،ثناء كثريا يليق جبالهل
ً
ً
 ومنته اليت،وشكرا جزيال يوازي نعمه اليت ال حتىص
َ َ ْ ُّ ُ َ ْ َ
َ ُْ َ
:اَّلل ال حت ُصوها) وقوهل
ِ ال تستقىص (و ِإن تعدوا نِعمة
ً
ً
ً
 "مبارَك" أي. خالصا من الرياء والسمعة:"طيبا" أي
ً
.مقرتنا بالقبول اذلي ال يرد؛ ألن الربكة معناها اخلري
ْ
 "غري َمك ِيف" أي.والعمل اذلي ال يقبل ال خري فيه
 وال، حال كونه هو الاكيف لعباده-عز وجل- حنمده
 "وال.يكفيه أحد من خلقه؛ ألنه ال حيتاج إىل أحد

 حال كونه-سبحانه- مودع" حال أخرى أي وحنمده
ً
. أي ال يرتكه منا أحد حلاجتنا مجيعا إيله،غري مرتوك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
hamba-hamba-Nya, dan tidak ada seorangpun dari
makhluk-Nya yang memberi-Nya kecukupan; karena
Allah tidak membutuhkan siapapun. "Wa lā
muwadda'in" yakni memuji-Nya –Subḥānahu wa
Ta'ālā- sebagai Zat yang tidak ditinggalkan, yakni tidak
seorangpun dari kita yang meninggalkan Allah karena
kita semua butuh kepada-Nya. ( Jilid 5/154).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلمد  :نقيض اذلم ،وهو اثلناء.

• طيبا  :مزنها عن لك ما ينقصه من رياء وسمعة.

• مبارَك فيه  :الربكة :يه الزيادة وانلماء.
• غري مكيف  :أي :غري حمتاج ألحد من خلقه ،فهو اذلي ُي ْطع ُم وال ُي ْط َعمُ.
ِ
• وال مودع  :أي :غري مرتوك.
ْ
• وال ُم ْستَغ ًىن عنه ربنا  :أي :أن لك خلقه حمتاجون إيله.

فوائد احلديث:
 .1استحباب محد اهلل تعاىل يف آخر الطعام تأسيا برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2اهلل -تعاىل -وحده املستحق للحمد دون غريه؛ فهو صاحب انلعم.
 .3ال أحد يسد حاجات العباد إال اهلل -تعاىل-.
 .4العباد كهم حمتاجون إيله وهو مستغن عنهم متفضل عليهم.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش:
دار ابن اجلوزي ,ادلمام1415 ,ه .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .تاج العروس
من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار
ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  ،ط  1410ه.

الرقم املوحد)4828( :
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ْ
َ َ
َ َّ
َّ
ىه
ن
وسلم
عليه
هلل
ا
صىل
انليب
ن
أ
عن انلَّفخِ
ِ
َّ َ
اب
يف الرش ِ

 .1162احلديث:

Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang meniup minuman.
**

1162. Hadis:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن انليب -
ْ
ِّ
عن انلفخ يف الرشاب،
صىل اهلل عليه
وسلم -نىه ِ
َْ ْ
َ َ ََ َ
َ
فقال رجل :القذاة أراها يف اإلناء؟ فقال« :أه ِرقها».
ََ
َ
ِّ
ََ
قال :إِين ال أ ْروى من نفس واحد؟ قال« :فأبِ ِن القدح
ً
إذا عن ِفيك».
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Sa’īd al-Khudrī -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū': “Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang
meniup
minuman.
Lalu
seseorang
berkata,
“Bagaimana jika ada kotoran yang aku lihat di dalam
wadah air itu?" Lantas beliau bersabda, “Tumpahkan
saja!” Ia berkata, "Dahagaku tidak hilang dengan
(minum) satu kali tarikan nafas." Beliau bersabda,
“Kalau begitu, jauhkanlah wadah air itu dari mulutmu”.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن انلفخ يف Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang untuk
meniup minuman, lalu seseorang bertanya kepada
الرشاب ،فسأهل رجل ،فقال :يا رسول اهلل القذاة beliau, ia berkata, Wahai Rasulullah, terdapat kotoran
تكون يف الرشاب فينفخها اإلنسان من أجل أن di dalam minuman lalu seseorang meniupnya agar
keluar, lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamخترج ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-صب املاء
bersabda, tuangkan air yang terdapat kotoran di
اذلي فيه القذاة وال تنفخ فيه ثم سأهل :أنه ال يروى dalamnya itu dan jangan meniupnya, kemudian orang
بنفس واحد ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن itu bertanya kepada beliau bahwa dahaganya tidak
 hilang dengn (minum) satu tarikan nafas, lalu Nabiيبعد اإلناء عن فمه ثم يتنفس ثم يعود فيرشب.
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkannya untuk
menjauhkan wadah air itu dari mulutnya, kemudian ia
bernafas, lalu minum kembali.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد ومالك وادلاريم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• انلفخ يف الرشاب  :إخراج اهلواء من فمه يف الرشاب.
َ َ ُ
• القذاة  :ما يقع يف العني والرشاب واملاء من تراب وغري ذلك.

• أهرقها  :من اإلراقة ،أي :اسكب من الرشاب ما فيه تلك القذاة وال تنفخ فيه.
َ
• ال أروى  :أي :ال حيصل يل الري من املاء يف تنفس واحد.
َ
• فأبِن القدح  :أي :أبعده.
• القدح  :اإلناء اذلي يُرشب فيه.
• فيك  :فمك.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن انلفخ يف الرشاب أثناء الرشاب أو بعده ،حىت ولو اكن إلبعاد وسخ وما شابهه.
 .2إذا وجد يف الرشاب وسخ سكب منه إلزالة هذا الوسخ.
 .3حرص اإلسالم ىلع الصحة ،وعدم تعريض اجلسم لألمراض واألوساخ واملستقذرات.
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املصادر واملراجع:
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد العمار  ،نرش :دار كنوز
إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
موطأ اإلمام مالك ،ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،اعم النرش 1406 :ـه1985 -م .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد
ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش:
املكتب اإلساليم .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.

الرقم املوحد)5453( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ada seorang pria yang makan di hadapan
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamdengan tangan kirinya. Maka beliau
berkata, “Makanlah dengan tangan
kananmu!” Orang itu menjawab, “Aku tak
bisa.” Nabi pun berkata, “Semoga engkau
benar-benar tidak mampu.” Padahal tidak
ada yang menghalanginya untuk itu kecuali
kesombongannya, maka ia pun tak mampu
mengangkat (tangannya) ke mulutnya.

َ َ َ ُ َ َّ َ
َْ َ
َ َ
ُ َ َ
صىل اهلل علي ِه- ِول اهلل
س
ر
ِند
ع
ل
أن رجال أك
ِ
َ
َّ َ
َ ُْ َ
َ
 ال: قال، ُك بِي ِمينِك: فقال،ِ ب ِ ِشم ِاَل-َوسل َم
َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ
 ما منعه إِال الكِِّب، ال استطعت: قال.أست ِطيع
َ َََ ََ
.فما َرفعها إِىل فيه
**

1163. Hadis:

: احلديث.1163

ََ
Dari Salamah bin Al Akwa' -raḍiyallāhu 'anhu- secara  أن رجال أكل:-ريض اهلل عنه- عن سلمة بن األكوع

marfū', Ada seorang pria yang makan di hadapan
: فقال، بشماهل-صىل اهلل عليه وسلم- عند رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan tangan
ُْ
َ ْ َ
kirinya. Maka beliau berkata, “Makanlah dengan  «ال استطعت» ما: قال. ال أستطيع:«لك بيمينك» قال
َ
َََُ
tangan kananmu!” Orang itu menjawab, “Aku tak bisa.”
ك ْرب فما َرف َع َها إىل ِفي ِه
ِ منعه إال ال
Nabi pun berkata, “Semoga engkau benar-benar tidak
mampu.” Padahal tidak ada yang menghalanginya
untuk itu kecuali kesombongannya, maka ia pun tak
mampu mengangkat (tangannya) ke mulutnya.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Seorang pria makan di hadapan Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- dengan tangan kirinya dengan
sombong. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengatakan padanya, “Makanlah dengan tangan
kananmu!” Namun ia menjawab dengan keras kepada
beliau, “Aku tidak mampu.” Padahal ia tidak jujur
tentang itu, sehingga Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallampun mendoakannya dengan ucapan beliau, “Semoga
engkau benar-benar tidak mampu.” Maka orang itupun
tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya.

-صىل اهلل عليه وسلم- أكل رجل عند رسول اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم- بشماهل تكربا؛ فقال هل انليب

 وهو غري. ال أستطيع: "لك بيمينك" فقال يف ِعناد:

صىل اهلل عليه- صادق يف هذا؛ فداع عليه انليب
 فما استطاع أن يرفع يده." "ال استطعت: بقوهل-وسلم
صىل-  وذلك أنها أصيبت بشلل بداعء انليب،إىل فمه

. عليه؛ تلكربه ورده لألمر انلبوي-اهلل عليه وسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
ْ َ
َ َ
-ريض اهلل عنه-  َسل َمة ب ْ ِن األك َو ِع:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. فعل ذلك تكربا فحسب: أي: • ما منعه إال الكرب

. داعء عليه الستكباره عن اتباع احلق ومتابعة السنة: • ال استطعت
. فمه: • فيه

:فوائد احلديث
. وحرمة األكل بالشمال من غري عذر، وجوب األكل بايلمني.1
ُّ ُ
. ينبيغ مبارشته بايلمني وهذه قاعدة الرشع يف األمور املعظمة ويف باب اآلداب،رشيف
أمر
ٍ
ٍ  لك.2
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 .3االستكبار عن تطبيق األحاكم الرشعية يستحق فاعله العقوبة.

 .4إكرام اهلل نلبيه حممد -صىل اهلل عليه وسلم -بإجابة دعوته.
ْ
 .5جواز انلصح للمرء ىلع املال إذا اكن فيه خري للجميع.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .ديلل

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه

الرقم املوحد)3372( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- pernah membuat sebuah cincin
emas.
**

1164. Hadis:

َ ُ َ َّ َ
ََ َ ْ
 اصطنع-صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل
َ َ ْ ً َ َ
ب
ه
ٍ خاتما مِن ذ

: احلديث.1164

 «أن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َ َ َ ْ
 اص َطن َع خات ًما من-  صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ِّ َ
ُ َ
ُ َ
 فصنع، فاكن جيعل فصه يف باطن كف ِه إذا ل ِب َسه،ذهب
ُ َََ
:زن َعه فقال
 ثم إنه جلس ىلع املنرب ف،انلاس كذلك
َْ
َ
ُ َ
, وأجعل فصه من داخل, إين كنت ألبَ ُس هذا اخلَات َم
َ ََ
ُ َْ
 واهلل ال ألبَ ُسه أبدا فن َبذ انلاس:فرىم به ثم قال

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-: Bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah
membuat sebuah cincin emas dan ketika memakainya
beliau meletakkan matanya dibagian dalam telapak
tangan, maka kemudian orang-orang pun membuat
cincin emas, dan ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- duduk di atas mimbar tiba-tiba beliau mencabut
cincinnya lalu bersabda, “Sesungguhnya aku telah
memakai cincin ini dan aku meletakkan matanya dari
bagian dalam (perut telapak tangannya).” Kemudian
beliau membuang cincin tersebut lalu bersabda, “Demi
Allah, aku tidak akan memakainya lagi untuk
selamanya.” Maka orang-orang juga membuang cincin
mereka. Dalam lafal lain disebutkan, “beliau
memakainya di tangannya yang sebelah kanan".

َ َخوات
.» ويف لفظ «جعله يف يده ايلمىن.»يم ُه ْم
ِ

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meminta agar  أن يصنع هل خاتم-صىل اهلل عليه وسلم- أمر انليب
dibuatkan untuknya cincin emas. Dahulu jika beliau
memakainya maka bagian matanya beliau letakkan  وَكن إذا لبسه جعل فصه يف باطن كفه،من ذهب
dibagian dalam telapak tangannya. Kemudian para ، فتبعه الصحابة ىلع ذلك وصنعوا كما صنع،ايلمىن
sahabat mengikuti beliau dan membuat cincin seperti
 ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- ثم بعد فرتة جلس انليب
yang telah beliau buat. Setelah beberapa waktu, Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- duduk di atas mimbar agar ، إين كنت ألبس هذا اخلاتم: ثم قال،املنرب لرياه انلاس
orang-orang dapat melihatnya, lalu bersabda,  واهلل ال: ثم رماه وقال،وأجعل فصه يف داخل كيف
“Sesungguhnya aku telah memakai cincin ini dan aku
meletakkan matanya di bagian dalam telapak  فرىم الصحابة، وَكن ذلك بعد حتريمه،ألبسه أبدا
tanganku.” Kemudian beliau membuang cincin tersebut -صىل اهلل عليه وسلم- خواتيمهم اقتداء برسول اهلل
dan bersabda, “Demi Allah, aku tidak akan
.
memakainya lagi untuk selamanya.” Dan itu beliau
lakukan setelah turunnya hukum pengharaman
(memakai emas bagi laki-laki). Maka para sahabat pun
melemparkan cincin mereka karena mengikuti
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أي أمر أن يُصنع هل: • اصطنع
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ ُ
• فصه  :الفص هو ما جيعل يف اخلاتم ،وسيم بذلك ألنه ليس من نفس اخلاتم ،بل هو ملصق به.
• من داخل  :أي :يكون الفص من داخل كيف.
َ َ
ُ َ
خ َوات َ
يم ُه ْم  :رموها وتركوها تأسيا به.
• فنَبَذ انلاس
ِ

فوائد احلديث:
 .1استحباب اتلختم ،وأنه من زينة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2جعل فصه من قبل الراحة يلقبض عليه يف املحال القذرة ،إذا اكن فيه اسم اهلل -تعاىل-.
 .3أن اتلختم خباتم اذلهب اكن مباحا للرجال أوال ،ثم نسخ.
 .4حتريم اتلختم خباتم اذلهب للرجال ،وديلله نزع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اخلاتم اذلهيب ورميه به وقسمه أال يلبسه أبدا.
 .5فضل الصحابة ،ورسعة اقتدائهم بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ نزعوا خواتيمهم ساعة نزع خاتمه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .6أن يكون اتلختم بايلد ايلمىن ،ألن ايلمني للك طيب ،والشمال معدة ملبارشة األشياء غري املستطابة.
 .7الزجر عن لبس خواتم اذلهب ،وبيان أن عمل بعض من انلاس ايلوم بتختمهم باذلهب مناف للرشع.
 .8إطالق لفظ اللبس ىلع اتلختم.
املصادر واملراجع:
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل
اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،
بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:
حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
إلسماعيل األنصاري ،نرش :مطبعة السعادة ،الطبعة :اثلانية  1392ـه1972م.

الرقم املوحد)2951( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ َ
ُ َ ُ ََْ
َ
جز أحدكم أن يك ِسب يف ُك يوم ألف
ِ أيع
َ َ ُ
 كيف:حسنة؟! فسأَل سائل من جلسائ ِه
ْ َ
َ َ َ
ُ
 يسبح مائة تسبيحة؛:يك ِس ُب ألف حسنة؟ قال
َ ْ ُ
ُّ ُ
 أو حيَط عنه ألف،فيكت ُب َل ألف حسنة
َ
خ ِطيئة

Apakah seorang dari kalian tidak mampu
mendapatkan seribu kebaikan setiap hari?
Salah seorang yang hadir dalam majelisnya
bertanya, "Bagaimana cara dia
memperoleh seribu kebaikan?" Beliau
bersabda, "Hendaklah ia bertasbih seratus
kali tasbih sehingga dicatat baginya seribu
kebaikan atau dihapus seribu kesalahan
darinya".
**

1165. Hadis:

: احلديث.1165

 كنا: قال-ريض اهلل عنه- عن سعد بن أيب وقاص
ْ ََ
 «أيع ِج ُز: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- عند رسول اهلل
ْ َ
ُ َ
َ كس
»!ب يف لك يوم ألف حسنة؟
ِ أحدكم أن ي
ْ َ
ُ كس
َ َ ُ
ب ألف
ِ  كيف ي:فسأهل سائل من جلسائِه
ْ ُ
ُ
ُ َكت
ب هل ألف
 «يُسبح مائة تسبيحة؛ في:َح َسنَة؟ قال
ُ
َ
.» أو حيَ ُّط عنه ألف خ ِطيئة،حسنة

Dari Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu- ia
berkata, "Kami sedang berada di sisi Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu beliau bersabda,
"Apakah seorang dari kalian tidak mampu
mendapatkan seribu kebaikan dalam setiap hari?"
Salah seorang yang hadir dalam majlisnya bertanya,
"Bagaimana cara dia memperoleh seribu kebaikan?"
Beliau bersabda, "Hendaklah ia bertasbih seratus kali
tasbih sehingga dicatat baginya seribu kebaikan atau
dihapus seribu kesalahan darinya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kepada  أال: أصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- يسأل انليب
para sahabatnya, "Tidakkah seorang dari kalian
mampu mendapatkan seribu kebaikan dalam setiap يستطيع أحدكم أن حيصل يف لك يوم ىلع ألف
َ َحسنة؟! فسأهل سائل من ُجل
hari?" Lantas salah seorang di antara orang-orang  كيف يتحصل:سائِه
yang duduk bersama beliau bertanya, "Bagaimana
 يقول سبحان اهلل: قال.املرء ىلع ألف حسنة بسهولة؟
cara seseorang dapat memperoleh seribu kebaikan
ُ
dengan mudah?" Beliau bersabda, "Hendaklah ia مائة مرة؛ فيكتب هل ألف حسنة؛ ألن احلسنة
ُ
mengucapkan, "Subḥānallāh," seratus kali, maka akan وت ْم َىح عنه ألف سيئة من
،الواحدة بعرش أمثاهلا
dicatat seribu kebaikan untuknya. Sebab, kebaikan itu
.سيئاته
(dibalas) sepuluh kali lipat, dan dihapus seribu
kesalahan darinya."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  سعد بن أيب وقاص:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. يسقط ويميح: • حيط

:فوائد احلديث

َ
. يستحب للعالم الرباين أن حيُض تالميذه وأصحابه ىلع الفضائل؛ ألنها ُسلم الطااعت.1
. مبادرة الصحابة إىل فعل اخلريات دون تأخري.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3مضاعفة احلسنات إىل عرش أمثاهلا ،وذلك مثل قوهل تعاىل( :من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا) ،وهذا أقل درجات اتلضعيف ،وإال فقد ورد إىل
سبعمائة ضعف.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار
الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة األوىل1422 :ه2002 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء،
اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه.

الرقم املوحد)3762( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ
ُ
 قد خشينا أن،أعطينا من ادلنيا ما أعطينا
ُ ُ ر
تكون حسناتنا عجلت نلا

Kami telah diberi kekayaan dunia yang
sangat banyak - Kami khawatir, jika
kebaikan-kebaikan kami telah dipercepat
ganjarannya (dengan kekayaan ini).
**

1166. Hadis:

: احلديث.1166

 أن عبد الرمحن،عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف
ُ
ً
،صائما
 أيت بطعام وَكن-ريض اهلل عنه- بن عوف
ُ
 وهو-ريض اهلل عنه-  ق ِتل ُمصعب بن عمري:فقال
ٌ
 فلم يوجد هل ما يُكفن فيه إال بُردة إن،خري مين
ُ
ُ
ْ
َ
غ ِّط َي بها رأسه بَدت ِرجاله؛ وإن غ ِّط َي بها رجاله بدا
ْ ُ
 أع ِطينا: أو قال، ثم ب ُ ِسط نلا ِم َن ادلنيا ما ب ُ ِسط،رأسه
ُ
َ
ُ
 قد خ ِشينَا أن تكون َح َسنَاتنا،عطينا
ِ من ادلنيا ما أ
َ ِّ ُ
. ثم جعل يبيك حىت ترك الطعام،جلت نلا
ع

Dari Ibrahim bin Abdirrahman bin 'Auf, ia bercerita
bahwa makanan dihidangkan kepada Abdurrahman bin
'Auf Radhiyallahu 'Anhu, tetapi waktu itu ia sedang
berpuasa. Abdurrahman bin 'Auf berkata, "Mush'ab bin
Umair Radhiyallahu 'Anhu terbunuh, padahal ia orang
yang lebih baik dariku. Tidak ada kain yang dapat
digunakan untuk mengafaninya kecuali sepotong
selimut yang terbuat dari bulu. Jika kepalanya ditutup,
maka terbukalah kakinya. Jika kakinya ditutup, maka
tampaklah kepalanya. Selanjutnya dunia dibentangkan
kepada kita seluas-luasnya - atau seperti
perkataannya. Kami telah diberi kekayaan dunia yang
sangat banyak -Kami khawatir, jika kebaikan-kebaikan
kami telah dipercepat pembalasannya (dengan
kekayaan ini). Lantas ia menangis dan meninggalkan
makanan itu".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Makna hadits: Suatu hari Abdurrahman bin 'Auf
Radhiyallahu 'Anhu berpuasa. Saat waktu buka puasa
tiba, makanan dihidangkan kepadanya. Biasanya
orang yang berpuasa sangat bernafsu pada makanan,
ternyata Abdurrahman bin 'Auf justru teringat kepada
apa yang dialami para sahabat terdahulu. Ia sendiri
termasuk generasi sahabat pertama dari kalangan
Muhajirin. Ia berkata merendahkan dirinya sendiri,
"Sesungguhnya Mush'ab bin Umair Radhiyallahu 'Anhu
lebih baik dariku," ini merupakan bentuk kerendahan
hati dan penghinaan terhadap dirinya sendiri, atau dari
segi Mush'ab memilih kefakiran dan kesabaran. Jika
tidak begitu, para ulama sudah menjelaskan bahwa
sepuluh orang yang dijamin masuk surga adalah para
sahabat terbaik. Mush'ab Radhiyallahu 'Anhu sendiri
sebelum Islam hidup bersama kedua orang tuanya di
Makkah. Orang tuanya kaya raya. Ibu dan bapaknya
memberinya sebaik-baik pakaian; pakaian para
pemuda dan remaja. Bahkan keduanya sangat
memanjakannya. Saat Mush'ab masuk Islam, ia
meninggalkan dan menjauhi semua itu dan berhijrah
bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ia
bersama kaum Muhajirin. Saat itu ia mengenakan
pakaian yang ditambal, padahal sebelumnya ketika di
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 أن عبد الرمحن بن عوف ريض:معىن هذا احلديث
 وملا حان وقت،اهلل عنه اكن يف يوم من األيام صائ ًما
، والصائم يشتيه الطعام اعدة،اإلفطار يجء هل بالطعام
ولكنه ريض اهلل عنه تذكر ما اكن عليه الصحابة

 وهو ريض اهلل عنه من الصحابة األولني من،األولون
ً
احتقارا نلفسه
 لكنه قال،املهاجرين ريض اهلل عنهم
 إن مصعب بن عمري ريض اهلل عنه اكن خريا:قال

 أو من حيثية اختيار،مين تواضعا وهضما نلفسه
 وإال فقد رصح العلماء بأن العرشة،الفقر والصرب

 ومصعب ريض اهلل.املبرشة أفضل من بقية الصحابة
عنه اكن قبل اإلسالم عند وادليه بمكة وَكن وادلاه
 بلاس: وأمه وأبوه يلبسانه من خري اللباس،أغنياء

 فلما أسلم، وقد دلاله دالال عظيما،الشباب والفتيان
 وهاجر مع انليب صىل اهلل عليه،هجراه وأبعداه
 وَكن عليه ثوب مرقع، فاكن مع املهاجرين،وسلم

،بعدما اكن يف مكة عند أبويه يلبس أحسن اثلياب
 وأعطاه.لكنه ترك ذلك كه مهاجرا إىل اهلل ورسوهل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Makkah bersama kedua orang tuanya, ia mengenakan  فاستشهد،انليب صىل اهلل عليه وسلم الراية يوم أحد
pakaian paling bagus. Namun ia meninggalkan semua
itu demi berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi  إذا غطوا به- أي ثوب- وَكن معه بردة،ريض اهلل عنه
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memberinya bendera  وإن غطوا- وذلك لقرص اثلوب-رأسه بدت رجاله
dalam perang Uhud lalu ia terbunuh sebagai syahid.
 فأمر انليب صىل اهلل عليه وسلم أن،رجليه بدا رأسه
Saat itu ia mengenakan pakaian, ketika orang-orang
menutup kepalanya, maka kedua kakinya tampak, يسرت به رأسه وأن تسرت رجاله باإلذخر؛ نبات
karena pendeknya kain tersebut. Ketika orang-orang  فاكن عبد الرمحن بن عوف يذكر حال هذا.معروف
menutup kedua kakinya, maka tampaklah kepalanya.
Lantas Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam  إنهم قد مضوا وسلموا مما فتح اهلل به: ثم يقول،الرجل
memerintahkan agar kepalanya ditutupi dan kedua  كما قال،من ادلنيا ىلع من بعدهم من املغانم الكثرية
kakinya ditutupi dengan idzkhar (tumbuhan yang
 ثم قال.]19 : ( ومغانم كثرية يأخذونها ) [الفتح:تعاىل
terkenal). Abdurrahman bin 'Auf teringat keadaan
orang ini (Mush'ab) lalu berkata, "Sesungguhnya  قد خشينا أن:عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه
mereka telah berlalu dan selamat dari dunia yang  خفنا أن ندخل يف:تكون حسناتنا عجلت نلا" أي
dibukakan kepada orang-orang setelahnya berupa
harta rampasan perang yang banyak. Hal ini sesuai  (من اكن يريد العاجلة عجلنا هل:زمرة من قيل فيه
dengan firman Allah Ta'ala, "dan harta rampasan فيها ما نشاء ملن نريد ثم جعلنا هل جهنم يصالها
perang yang banyak yang akan mereka peroleh," (QS.
ً
ً
Al-Fath: 19), Selanjutnya Abdurrahman bin 'Auf :] أو قوهل تعاىل18 :مذموما مدحورا) [اإلرساء
Radhiyallahu berkata, ""Bahwa makanan dihidangkan (أذهبتم طيباتكم يف حياتكم ادلنيا واستمتعتم
kepada Abdurrahman bin 'Auf Radhiyallahu 'Anhu,
 كما جاء عن عمر ريض اهلل. ]20 :بها) [األحقاف
tetapi waktu itu ia sedang berpuasa. Abdurrahman bin
'Auf berkata, "Kami khawatir, jika kebaikan-kebaikan  وهذا ملا اكن اخلوف اغبلا عليهم فخيش ريض،عنه
kami telah dipercepat pembalasannya (dengan اهلل عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت هلم يف هذه
kekayaan ini)." Yakni, kami khawatir termasuk
golongan orang yang dikatakan kepadanya,  فبىك خوفا وخشية أن ال يلحق بمن تقدمه من،ادلنيا
"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang
. ثم ترك الطعام ريض اهلل عنه،الصاحلني
(duniawi), maka Kami segerakan baginya di (dunia) ini
apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami
kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya (di
akhirat) neraka jahanam; dia akan memasukinya dalam
keadaan tercela dan terusir." (QS. Al-Isra': 18), atau
firman Allah Ta'ala, "Kamu telah menghabiskan
(rezeki) yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu
telah bersenang-senang (menikmati)nya;" (QS. AlAhqaf: 20). Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari
Umar Radhiyallahu 'Anhu. Hal ini terjadi karena rasa
khawatir biasanya menimpa mereka sehingga
Abdurrahman bin 'Auf Radhiyallahu 'Anhu takut bahwa
kebaikan-kebaikan
mereka
telah
dipercepat
balasannya di dunia. Makanya ia menangis karena
khawatir dan takut tidak bisa bertemu dengan orangorang shalih yang telah mendahuluinya. Lantas ia
meninggalkan makanan tersebut.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > الرتاجم وسري األعالم
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بسط  :وسع.

• حسناتنا  :أعطينا جزاء أعمانلا الصاحلة يف ادلنيا فلم يبق نلا يشء مدخر لآلخرة.
• الربدة  :الشملة املخططة ،وقيل كساء أسود مربع فيه صور ،تلبسه األعراب.

فوائد احلديث:
 .1تواضع الصحابة -ريض اهلل عنهم -وكمال فضلهم حيث اكن أحدهم يرى نفسه آخر انلاس ،وإال فعبد الرمحن بن عوف من املرشين باجلنة،
وهو أفضل من مصعب ال سيما أن غناه اكن وسيلة نلفع املسلمني -ريض اهلل عنهم أمجعني-.

 .2احلذر من اتلوسع يف ادلنيا من االشتغال بها واتلقصري عن الواجبات بسببها  ،وعدم شكر املنعم عليها برتك أداء ما وجب فيها من حقوق.
 .3استحباب تذكر ِس َري الصاحلني والزهاد يلقلل اإلنسان من تمسكه بادلنيا
 .4بيان فضل السابقني األولني كمصعب بن عمري ومحزة بن عبد املطلب وغريهما ممن قتل يف سبيل اهلل يف أول األمر.
 .5ينبيغ ىلع املرء أن يذكر أصحابه وإخوانه جبميل فعاهلم وحسن مناقبهم وأن يستغفر هلم وأن يتجنب ذكر ما يسوؤهم أو يتنقصهم.

 .6احلث ىلع اتلقلل من ادلنيا وزينتها  ،واحلذر من اتلوسع فيها واالشتغال بها واتلقصري عن الواجبات بسببها.

 .7شدة خوف الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-فهذا عبد الرمحن بن عوف وهو أحد املبرشين باجلنة اكن صائما ،وها هو يتذكر إخوانه من السابقني،
وهو َيىش ىلع نفسه أال يتقبل منه ،وأن تكون حسناته قد عجلت هل يف ادلنيا.

 .8ينبيغ ىلع املرء أن ينظر يف الطاعة إىل من فوقه ،ويف أمور ادلنيا بمن دونه يلبىق حريصا ىلع االستكثار من الطاعة شاكرا ألنعم اهلل وجزيل
فضله.
 .9فيه ما اكن عليه بعض الصحابة -ريض اهلل عنهم -من الفقر.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املؤلف :حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل ابلخاري اجلعيف ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،الطبعة األوىل:
  1397ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة 1426 :ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة:
األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،انلارش :دار
الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)3698( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Tahukah kalian apa gibah itu? Para sahabat
menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih
أتدرون ما الغيبة؟ قالوا :اهلل ورسوَل أعلم ،قال:
tahu". Beliau bersabda, "Engkau menyebutُ
ذكرك أخاك بما يكره
nyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia
"benci.

 .1167احلديث:

**

1167. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ُ
عليه وسلم -قال« :أتدرون ما ال ِغيبَة؟» ،قالوا :اهلل
ورسوهل أعلم ،قالُ « :
ذكرك أخاك بما يكره» ،قيل:

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Tahukah kalian apa gibah itu?" Para sahabat
menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau
bersabda, "Engkau menyebut-nyebut saudaramu
dengan sesuatu yang ia benci." Kemudian ada yang
bertanya, "Bagaimana menurutmu jika sesuatu yang
"aku sebutkan itu nyata-nyata ada pada saudaraku?.
Beliau menjawab, "Jika memang apa yang engkau
sebutkan ada pada dirinya, maka itulah gibah, namun
"jika tidak, berarti engkau telah berdusta atas nama dia.

أرأيت إن اكن يف أيخ ما أقول؟ قال« :إن اكن فيه ما
ْ ْ
تقول فقد اغتَبتَ ُه ,وإن لم يكن فقد َب َهت ُه».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حقيقة الغيبةNabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan hakikat ،
gibah, yaitu menyebut-nyebut seorang muslim yang
ويه :ذكر ْاملسلم الغائب بما يكره ،سواء اكن من tidak ada di hadapannya dengan sesuatu yang ia
ُ
َ
صفاته اخللقية أو اخللقية ولو اكنت فيه تلك الصفةbenci. Baik itu berupa sifat lahiriyahnya ataupun ،
perangainya, meskipun sifat tersebut benar-benar ada
وأما إذا لم تكن فيه الصفة اليت ذكرت فقد مجعت
pada dirinya. Adapun jika ternyata sifat yang anda
إىل الغيبة املحرمة ابلهتان واالفرتاء ىلع اإلنسان بما sebutkan tersebut tidak terdapat pada dirinya, maka
sungguh anda telah menggabungkan antara gibah
ليس فيه.
yang diharamkan dengan kedustaan terhadap
seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada
dirinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الغيبة  :ذكر الغائب بما يكره.
• َب َهته  :كذبت وافرتيت عليه.

فوائد احلديث:
 .1بيان معىن الغيبة وأنها ذكرك ألخيك املسلم بما يكره.
 .2أن الاكفر ال حترم الغيبة يف حقه ،ألن احلديث قيد الغيبة بغيبة األخ ،واملراد به املسلم.
 .3إذا اكنت الغيبة بوصف اإلنسان بما ليس فيه فهو ابلهتان.
 .4حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث يُليق املسائل ىلع طريقة السؤال.
 .5حسن أدب الصحابة مع الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-حني قالوا :اهلل ورسوهل أعلم.

260

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
ِّ
َ
لوغ َ
لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 2003م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5326( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
َّ أرأيت
،الرجل اذلي يعمل العمل من اخلري
ُ َ
َ ْ ُ  تلك اعجل ب:مده انلاس عليه؟ قال
رشى
وحي
ِ
املؤمن

“Bagaimana pandangan Anda tentang
orang yang mengerjakan kebaikan lalu
manusia memujinya karena itu?’ Beliau
menjawab: ‘Itu adalah kabar gembira yang
disegerakan untuk seorang mukmin”’.
**

1168. Hadis:

: احلديث.1168

Dan dari Abu Dzar -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, -  قيل لرسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ذر
Ditanyakan kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
 أرأيت الرجل اذلي يعمل:-صىل اهلل عليه وسلم
sallam-, "Bagaimana pandangan Anda tentang
ُ َ
َ
seorang yang mengerjakan kebaikan lalu manusia  «تلك: وحيمده انلاس عليه؟ قال،العمل من اخلري
memujinya karena itu?" Beliau menjawab: ‘Itu adalah
َ ْ ُ اعجل ب
.»رشى املؤمن
ِ
kabar gembira yang disegerakan untuk seorang
mukmin”’.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Makna Hadis ini adalah bahwa orang yang
mengerjakan amal shalih karena Allah dan tidak
meniatkan (pujian) manusia, tetapi kemudian manusia
memujinya karena amal itu. Mereka mengatakan: “Si
Fulan banyak kebaikannya, si fulan banyak
ketaatannya, banyak kebaikannya kepada makhluk”,
dan ungkapan yang serupa; maka Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- mengatakan: “Itu adalah kabar
gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin”,
maksudnya adalah pujian yang ditujukan padanya;
karena ketika orang banyak memuji seseorang dengan
kebaikan, maka mereka adalah para saksi Allah di
bumiNya. Karena itu, ketika suatu jenazah melintas di
depan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para
sahabat, mereka memujinya dengan kebaikan. Maka
beliau mengatakan: “Telah wajib!” Kemudian melintas
jenazah yang lain, lalu mereka mencelanya dengan
keburukan, maka beliau mengatakan: “Telah wajib!”
Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang
telah wajib?” Beliau menjawab: “Adapun yang pertama,
maka telah wajib baginya surga. Sedangkan yang
kedua, maka telah wajib baginya neraka. Kalian adalah
para saksi Allah di muka bumi.” Maka inilah makna
sabda beliau: “Itu adalah kabar gembira untuk seorang
mukmin.” Perbedaan antara hal ini dengan riya’ adalah
bahwa seorang pelaku riya’ tidak mengerjakan
amalnya kecuali agar ia dilihat oleh manusia dan dipuji
oleh mereka, sehingga dalam kondisi ini ia telah
menyekutukan Allah dengan selainNya. Adapun kasus
ini, maka niatnya adalah ikhlas karena Allah 'Azza wa
Jalla dan tidak terlintas di benaknya untuk dipuji
ataupun dicela oleh manusia. Maka ketika orang-orang
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 أن الر ُجل يعمل عمال صاحلا هلل ال:معىن احلديث

. ثم إن انلاس يمدحونه ىلع ذلك،يقصد به انلاس

يقولون فالن كثري اخلري فالن كثري الطاعة فالن
صىل- كثري اإلحسان إىل اخللق وما أشبه ذلك فقال

 "تلك اعجل برشى املؤمن" وهو:-اهلل عليه وسلم
ً اثلناء عليه؛ ألن انلاس إذا أثنوا ىلع اإلنسان
خريا
فهم شهداء اهلل يف أرضه وهلذا ملا َمرت َجنازة من
 وأصحابه أثنوا-صىل اهلل عليه وسلم- عند انليب

 ثم مرت أخرى فأثنوا عليها،عليها خريا قال وجبت
ً
 "أما:رشا قال وجبت فقالوا يا رسول اهلل ما وجبت قال

األول فوجبت هل اجلنة وأما اثلاين فوجبت هل انلار أنتم
 "تلك اعجل: فهذا معىن قوهل."شهداء اهلل يف األرض

 والفرق بني هذه وبني الرياء أن املرايئ."برشى املؤمن
ال يعمل العمل إال ألجل أن يراه انلاس ويثنون عليه

 وأما هذا،فيكون يف هذه احلال قد أرشك مع اهلل غريه
فنيته خالصة هلل عز وجل ولم يطرأ ىلع باهل أن

يمدحه انلاس أو يذموه فإذا علموا بطاعته ومدحوه

،وأثنوا عليه فهذا ليس برياء هذا اعجل برشى
ُ
.والفرق بني هذا وبني ما ذكر يف احلديث فرق عظيم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
mengetahui ketaatannya lalu memujinya dan
menyanjungnya, ini bukanlah riya’, namun merupakan
kabar gembira yang disegerakan. Perbedaan antara
hal ini dengan apa yang disebutkan dalam Hadis
sangatlah besar. Syarah Riyadhush Shalihin oleh Ibnu
Utsaimin (354-356).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أرأيت  :أخربين.
• اعجل ب ُ ْ َ
رشى املؤمن  :اخلرب السار اذلي يكون يف ادلنيا قبل اآلخرة.
ِ

فوائد احلديث:

ُ ِّ
 .1أن اإلخالص هلل -تعاىل -وقصد اتلقرب إيله ال ي َعكره ثناء انلاس عليه ،بل إن إطالق اهلل -تعاىل -أللسنة انلاس باثلناء عليه ،ديلل ىلع
القبول ،وشهادة صادقة وبرشى اعجلة بالفوز والفالح.
 .2ال يدخل يف الرياء عمل العبد إذا أخلص عمله هلل تعاىل ومحده انلاس عليه.

 .3ديلل ىلع رضا اهلل وحمبته هلذا العبد ،و أنه حيبب فيه اخللق إلخالصه وذللك يكتب هل القبول يف األرض.
ْ
 .4اتلعرض ملدح انلاس مذ ُموم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش 1426 ،ه.

الرقم املوحد)8900( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ada empat puluh macam perangai
(perbuatan), dan yang paling utama adalah
mendermakan seekor kambing (untuk
diperah susunya). Tidaklah seseorang
mengerjakan salah satu dari perangaiperangai tersebut dengan tujuan
mengharap pahala dan membenarkan apa
yang telah dijanjikannya, melainkan Allah
akan memasukkan dia dengan amalannya
itu ke dalam surga

َ ْ َ
َ ُ
َ
 ما من، أعالها منيحة العزن:أربعون خصلة
َ
ْ َ
اعمل يعمل ِخبصلة منها؛ رجاء ثوابها وتصديق
ُ َ
 إال أدخله اهلل بها اجلنة،م ْوعودِها

**

1169. Hadis:

: احلديث.1169

ريض- عن أيب حممد عبد اهلل بن عمرو بن العاص

Dari Abu Muhammad Abdullah bin 'Amru bin al-Āṣ raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata, "Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ada empat
puluh macam perangai (kebaikan), dan yang paling
utama adalah mendermakan seekor kambing (untuk
diperah susunya). Tidaklah seseorang mengerjakan
salah satu dari perangai-perangai tersebut dengan
tujuan mengharap pahala dan membenarkan apa yang
telah dijanjikannya, melainkan Allah akan memasukkan
dia dengan amalannya itu ke dalam surga."

صىل اهلل عليه-  قال رسول اهلل: قال،-اهلل عنهما
َ ْ َ
ُ
َ نيحة
 ما من،العزن
 أعالها َم: «أربعون خصلة:-وسلم
ْ َ
اعمل يَعمل ِخبصلة منها؛ رجاء ثوابها وتصديق
». إال أدخله اهلل بها اجلنة،َم ْو ُعو ِدها

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memotivasi umatnya  أمته ببذل-صىل اهلل عليه وسلم- رغب انليب
untuk melakukan kebaikan dan beliau menyebutkan
jumlahnya yaitu empat puluh macam perangai  وأبهم،املعروف وذكر العدد وأنه أربعون خصلة
(kebaikan). Beliau tidak menjelaskan jenis kebaikan  أن: ويه،انلوع غري خصلة واحدة يه أعالها
kecuali satu dan itu yang paling utama, yaitu seseorang
يكون عند اإلنسان غنم فيمنح أنثاها لفقري يلنتفع
mempunyai seekor kambing lalu ia menyerahkan
kambing betinanya kepada orang fakir untuk . فإذا قىض حاجته منها أرجعها إىل صاحبها،حبليبها
memanfaatkan susunya. Jika ia sudah menyelesaikan  يلتنافس انلاس،يلفهم أن هذه األعمال يسرية وكثرية
kebutuhannya terhadap kambing itu, ia pun
.يف عمل اخلري
mengembalikannya
kepada
pemiliknya.
Perlu
dipahami bahwa perbuatan ini gampang dan banyak.
Untuk itu, hendaknya manusia berlomba-lomba dalam
amal kebaikan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. جزء: • خصلة

. وكذلك إذا أعطاه يلنتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها، يه أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها: • املنيحة
. األنىث من املعز: • العزن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• اعمل  :شخص مسلم يعمل.

• موعودها  :ما وعد اهلل عليها من اثلواب.

فوائد احلديث:
 .1فضل اهلل -تعاىل -بتكثري أعمال اخلري وتنويعها ،وقبول ما قل منها وما صغر.
 .2وجوب اقرتان العمل باإليمان واالحتساب.
 .3مرشوعية منيحة العزن  ،ويقاس عليه لك ما ينتفع به املسلم.
 .4أن منيحة العزن أىلع خصال اخلري األربعني املبهمة يف هذا احلديث ،وهذا حيمل ىلع األزمنة السابقة ؛ العتنائهم بهذه األمور وحاجتهم هلا وَكن
انلاس يف شدة فرغب انليب صىل اهلل عليه وسلم باملنائح َ ،
ويقرب من ذلك حديث " :بيت ال تمر فيه جياع أهله "  ،أما اآلن فكثري من انلاس ال
يملكون بهيمة األنعام وليسوا حباجة إيلها؛ ألن عندهم ما يكفيهم من القوت.
 .5ترغيب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ببذل املعروف.

 .6تفاوت أجر األعمال األخروية.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه - .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3558( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aku titipkan kepada Allah (pemeliharaan)
agamamu, amanahmu dan akhir penutup
amalmu.

 وخواتيم عملك، وأمانتك،أستودع اهلل دينك

: احلديث.1170

**

1170. Hadis:

َُ
َ َ َ
ُ َاك َن
َ ابن
َ ِ - عمر
 يقول لِلر ُجل ِإذا أ َراد-ريض اهلل عنهما
ُ
ُ
َ َ َ
َ
ُ ْ
-  ادن ِم ِّين َحىت أو ِد َعك ك َما اكن رسول اهلل:َسف ًرا
ُ
ُ َ َ ُ ِّ
َْ
 «أستَ ْو ِدع اهلل: فيقول، يُ َو ِدعنا-صىل اهلل عليه وسلم
َ َ َ َ َ َ َ ََ َََ َ َ
 وعن عبد اهلل بن.»يم ع َم ِلك
 وخوا ِت، وأمانتك،ِدينك
َ َ
ُ
-  اكن رسول اهلل: قال-يزيد اخلطيم ريض اهلل عنه
َ ِّ ْ َ َ َ َ
َ
: قال، إِذا أ َراد أن يُ َودع اجلَيش-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ََْ
َ َََ
َ
ُ َانت
ُ َع اهلل دين
َ وخ َوا ِت
يم
،كم
 وأم،كم
«أستو ِد
ِ
ْ َ
ُ
.»أع َما ِلكم

Dahulu Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu- biasa berkata
kepada seseorang yang hendak melakukan sebuah
perjalanan, “Kemarilah, aku akan lepas kepergianmu
sebagaimana Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelepas kami." Lalu dia berkata, “Aku titipkan kepada
Allah (pemeliharaan) agamamu, amanahmu dan akhir
penutup amalmu." Dan dari Abdullah bin Yazid Al
Khaṭmi -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Dahulu apabila
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak
melepas keberangkatan pasukan, maka beliau berdoa,
“Aku titipkan kepada Allah (pemeliharaan) agama
kalian, amanah dan akhir penutup amal kalian".

 صحيح بروايتيه:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Sahih dengan dua riwayatnya

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dahulu Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- biasa berkata
kepada orang yang hendak melakukan safar,
“Kemarilah, aku akan lepas kepergianmu sebagaimana
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melepas kami.
Ini adalah penjelasan dari Ibnu Umar tentang
kesempurnaan tekad para sahabat -raḍiyallāhu
'anhum- dalam mengikuti petunjuk Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Perkataannya: ()إذا ودع رجال
yakni apabila ia melepas seseorang yang hendak
melakukan suatu perjalanan. (" )أخذ بيده فال يدعهاia
memegang tangannya dan tidak melepaskannya," ini
disebutkan dalam beberapa riwayat lain, yakni ia tidak
melepaskan tangan orang tersebut karena sangat
tawadk serta ungkapan rasa cinta dan kasih sayang.
Dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, yakni
kepada orang yang akan bepergian: (“ )أستودع هللا دينكAku
titipkan kepada Allah agamamu”, yakni aku memohon
penjagaan dan meminta kepada-Nya agar menjaga
agamamu. ( )وأمانتكyakni menjaga amanahmu. Dan itu
mencakup semua yang diamanahkan kepada
seseorang berupa hak-hak orang lain dan hak-hak
Allah dalam berbagai bentuk taklif (perintah dan
larangan). Dalam melakukan perjalanan, seseorang
tidak mungkin terbebas dari kesibukan dengan apa
yang ia butuhkan dari menerima, memberi serta
berinteraksi dengan orang lain, maka beliau
mendoakannya agar bisa menjaga amanah serta
terhindar dari berkhianat. Kemudian jika ia kembali
kepada keluarganya, ia aman dari apa yang dapat
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َُ
َ َ َ
ُ َاك َن
َ ابن
َ ِ - عمر
 يقول لِلر ُجل ِإذا أ َراد-ريض اهلل عنهما
ُ
ُ
َ َ َ
َ
ُ ْ
-  ادن ِم ِّين َحىت أو ِد َعك ك َما اكن رسول اهلل:َسف ًرا
ِّ
 وهذا من ابن عمر، يُ َو ِد ُعنَا-صىل اهلل عليه وسلم

**

 ىلع-ريض اهلل عنهم- بيان لكمال حرص الصحابة

: وقوهل،-صىل اهلل عليه وسلم- الزتام هدي رسول اهلل
:) (أخذ بيده فال يدعها،(إذا ودع رجال) أي مسافرا
 فال يرتك يد ذلك: أي،وهذا ما جاء يف بعض الروايات

.الرجل من اغية اتلواضع ونهاية إظهار املحبة والرمحة

 "أستودع: أي للمودع:-صىل اهلل عليه وسلم- ويقول
.اهلل دينك" أي أستحفظ وأطلب منه حفظ دينك

 ويه شاملة للك ما،و"أمانتك" أي حفظ أمانتك

استحفظ عليه اإلنسان من حقوق انلاس وحقوق
 وال َيلو الرجل يف سفره ذلك من،اهلل من اتلاكيلف

االشتغال بما حيتاج فيه إىل األخذ واإلعطاء واملعارشة
ً

 فداع هل حبفظ األمانة واالجتناب عن،مع انلاس

 ثم إذا انقلب إىل أهله يكون مأمون العاقبة،اخليانة

 وَكن هذا من هديه أيضا.عما يسوءه يف ادلين وادلنيا

 إذا أراد توديع اجلماعة-صىل اهلل عليه وسلماخلارجة للقتال يف سبيل اهلل يودعهم بهذا ادلاعء
اجلامع يلكون أدىع إىل إصابتهم اتلوفيق والسداد

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
واتلغلب ىلع األعداء واحلفاظ ىلع فرائض اهلل يف merusak agama dan dunianya. Ini juga merupakan
petunjuk dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika
الغزو.
hendak melepas pasukan yang berangkat untuk
berperang di jalan Allah. Beliau melepas mereka
dengan doa tersebut agar mereka semua
mendapatkan taufik dan kemenangan atas musuh,
serta penjagaan untuk dapat menunaikan kewajibankewajiban yang Allah wajibkan dalam berperang.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > احلروب والغزوات
َ
راوي احلديث :احلديث األول :رواه أبو داود ،والرتمذي واللفظ هل ،وابن ماجه والنسايئ وأمحد .احلديث اثلاين :رواه أبو داود.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
عبد اهلل بن يزيد اخلطيم -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ ُ
• ادن  :اقرتب.
َ
ُ
َ َ
كْ :
أستَح ِفظ وأطلب منه حفظ دينك.
• أ ْستَ ْو ِدع اهلل ِدين
َ َ َ
• َوأ َمانتَك  :أي حفظ أمانتك فيما تزاوهل من األخذ واإلعطاء ومعارشة انلاس يف السفر ،وقيل املراد :األهل واألوالد .وقيل :اتلاكيلف كها.
َ َ َ َ َ َ
يم ع َم ِلك  :حسن اخلاتمة.
• وخوا ِت
ً
• إذا أراد سفرا  :أي هم به وأخذ يف مقدماته.
• اجليش  :هم اجلماعة اخلارجون للقتال يف سبيل اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1استحباب توديع املسافر ،كما صنع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2حرص أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هديه يف أمورهم كها.
 .3استحباب داعء املسلم ألخيه املسلم يف اكفة أحواهل ،سواء اكن بظهر الغيب أو يف وجهه.
 .4أعظم ما يملك املرء يف حياته وَيىش ضياعه هو ادلين.
ِّ .5
تمين املسلم ألخيه خاتمة اخلري كما يتمىن نلفسه أن َيتم هل بعمل صالح.
 .6أن اخلاتمة احلسنة منوطة بالزتام اتلقوى واملحافظة ىلع األمانات الرشعية.
 .7اتلوفيق بيد اهلل -تعاىل ،-فعىل املسلم أن يطلب ذلك بتحري أسبابه وقرع بابه.
 .8استحباب توديع وّل األمر جيشه عند اذلهاب للقتال وتوصيته بمثل هذه اللكمات السابقة.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفوري ،دار
الكتب العلمية ،بريوت .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط،1
حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ه .سنن
أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية،
فيصل عيىس ابلايب احلليب .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي1428 - 1422 ،ه .كشف املشلك
من حديث الصحيحني ،البن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،دار الوطن ،الرياض .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن
نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.

الرقم املوحد)3058( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Wahai saudaraku, sertakanlah kami dalam
!doamu

أِشكنا يا أيخ يف داعئك

 .1171احلديث:

**

1171. Hadis:

ْ
استَأ ْ َذنْ ُ
ت
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال:
ََ َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ُ
العمرة ،فأ ِذن ِيل،
ِ
ْ ُ َ َ ََ َ َ ً
َ َْ َ َ َ ُ َ
ك َمة َما
ال
ق
ف
»
ك
ئ
اع
د
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ت
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«
وقال:
ِ
ِ
ِ
ادلنيَا .ويف رواية :وقال« :أَ ْرش ْكنَا ياَ
رسين أِّ َِّن يل ب َها ُّ
َ ُ ُّ
ِ ِ
ِ
يُ ِ
َ
ُ َ
أيخ ِيف د َاعئِك».
درجة احلديث :ضعيف

Dari Umar bin Al-Khaṭṭab -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
berkata, "Aku meminta izin kepada Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- untuk melaksanakan umrah. Beliau
pun memberiku izin dan bersabda, "Janganlah engkau
melupakan kami dalam doamu!" Lantas beliau
mengucapkan perkataan yang bagiku lebih mahal dari
dunia." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau
bersabda, "Wahai saudaraku, sertakanlah kami dalam
!"doamu
**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أراد عمر -ريض اهلل عنه -أن يعتمر فأذن هل انليب Umar -raḍiyallāhu 'anhu- ingin menunaikan umrah, lalu -
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun mengizinkannya.
عليه السالم -بذلك ،ثم إنه -عليه الصالة والسالمSelanjutnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- -
طلب من عمر -ريض اهلل عنه -أن يرشكه يف ادلاعء memohon kepada Umar -raḍiyallāhu 'anhu- agar
menyertakannya dalam doanya jika dia pergi ke
هل إذا ذهب إىل مكة ،وهذا منه عليه السالم يلنتفع
 Makkah. Ini merupakan permohonan dari Rasulullahعمر بذلك ادلاعء وتؤمن املالئكة ىلع داعئه ،وقد ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar Umar mengambil
فرح عمر -ريض اهلل عنه -بهذا الطلب من رسول manfaat dari doa itu dan para malaikat mengamini
doanya. Tentu saja Umar gembira dengan
ً
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعده رشفا هل.
permohonan tersebut dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- dan menganggapnya sebagai suatu
kehormatan baginya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أحاكم ادلاعء
راوي احلديث :رواه أبوداود واللفظ هل ،والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
عمر ُ
ُ
بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َ
• أيخ  :تصغري أيخ وهو تصغري تعطف وتلطف.

فوائد احلديث:
 .1داعء املسافر مستجاب.
 .2جواز طلب ادلاعء من الصاحلني ،برشط أال يكرث من الطلب وأال يرتك ادلاعء اعتمادا ىلع داعء انلاس وأال يغلب ىلع ظنه حصول عجب ملن
يطلب منه ادلاعء.

 .3جواز طلب املقيم من املسافر ادلاعء ،ووصيته هل بادلاعء يف مواطن اخلري ،ولو اكن املقيم أفضل من املسافر.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط،2
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل
محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار
املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط،4
حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه.

الرقم املوحد)3329( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata,
"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu
'Alaihi wa Sallam bersabda, "Dzikir yang
paling utama adalah La Ilaha Illallah".

ر
 ال هلإ إال اهلل:أفضل اذلكر
**

1172. Hadis:

: احلديث.1172

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku -  سمعت رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن جابر
ِّ
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
 ال هلإ إال: «أفضل اذلكر: يقول-صىل اهلل عليه وسلم
bersabda, "Dzikir yang paling utama adalah La Ilaha
.»اهلل
Illallah.
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam
mengabarkan kepada kita bahwa dzikir paling utama
adalah La ilaha illallah (tidak ada tuhan yang berhak
disembah selain Allah). Di dalam hadits lain
disebutkan, "Dzikir paling utama yang aku ucapkan,
demikian juga para nabi sebelumku adalah La ilaha
illallah wahdahu la syarika lahu (tidak ada tuhan yang
berhak disembah selain Allah semata tanpa sekutu
bagi-Nya)." Tidak ada keraguan bahwa kalimat ini
adalah kalimat agung yang menjadi sebab tegaknya
bumi dan langit dan diciptakannya seluruh makhluk.
Dengan kalimat tersebut Allah Ta'ala mengutus para
rasul-Nya,
menurunkan
kitab-kitab-Nya
dan
menetapkan syariat-syariat-Nya. Dengan kalimat itu
juga, timbangan dipancangkan, catatan-catatan
diletakkan, pasar surga dan neraka berdiri, dan dengan
kalimat itu juga manusia terbagi menjadi orang-orang
mukmin dan orang-orang kafir, orang-orang baik dan
orang-orang durhaka. Kalimat tersebut adalah sumber
penciptaan, perintah, pahala dan siksaan. Ia juga
adalah kebenaran (Al-Haq) yang menjadi sebab
diciptakannya makhluk, dan di antara hak-hak kalimat
tersebut adalah pertanyaan dan perhitungan. Adanya
kalimat itu juga menjadi sebab adanya pahala dan
siksaan. Kiblat didirikan di atasnya, agama dibangun di
atasnya, dan pedang-pedang jihad dihunus karenanya.
Kalimat tersebut merupakan hak Allah atas seluruh
hamba. Dialah kalimat Islam, kunci surga Darussalam,
dan manusia golongan pertama dan terakhir ditanya
mengenai kalimat tersebut. Kedua kaki seorang hamba
tidak akan bergeser di hadapan Allah hingga ditanya
dua pertanyaan: apa yang telah kalian sembah? Apa
jawaban kalian kepada para rasul? Jawaban pertama
dengan merealisasikan "La ilaha illallah" (tidak ada
tuhan yang berhak disembah selain Allah) secara
makrifat, pengakuan dan praktek. Jawaban kedua
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: أن أفضل اذلكر-صىل اهلل عليه وسلم- َيربنا انليب
 "أفضل ما قلت أنا:"ال هلإ إال اهلل" ويف حديث آخر
 وال."وانلبيون قبيل ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل

 قامت بها األرض،شك أن هذه اللكمة كمة عظيمة
 وبها، وخلقت ألجلها مجيع املخلوقات،والسماوات

، ورشع رشائعه، وأنزل كتبه، رسله-تعاىل- أرسل اهلل
ُ ،وألجلها نُصبت املوازين
 وقام،وو ِض َعت ادلواوين
، ومعناها ال معبود حبق إال اهلل،سوق اجلنة وانلار
 العلم وايلقني والقبول واالنقياد:ورشوطها سبعة

 وعنها يسأل األولون،والصدق واإلخالص واملحبة
 فال تزول قدما العبد بني يدي اهلل حىت،واآلخرون

 ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم:يسأل عن مسأتلني

"املرسلني؟ فجواب األوىل بتحقيق "ال هلإ إال اهلل
ً
ً
ً
 وجواب اثلانية بتحقيق "أن.وإقرارا وعمال
معرفة
ً
ً
ً
ً
 قال.وإقرارا وانقيادا وطاعة
حممدا رسول اهلل" معرفة
: ( بُين اإلسالم ىلع َخس:-صىل اهلل عليه وسلمً
.)..شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
dengan mewujudkan, "Sesungguhnya Muhammad
utusan Allah," secara makrifat, pengakuan dan
ketundukkan, serta ketaatan. Rasulullah Shallallahu
'Alaihi wa Sallam bersabda, "Islam dibangun di atas
lima perkara: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang
haq selain Allah dan sesungguhnya Muhammad
adalah utusan Allah." Karena itulah, Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam berusaha keras untuk
mengajarkan kalimat ini kepada para sahabatnya dan
hendaknya mereka mengucapkannya ketika berada di
pagi hari, karena kalimat ini mengandung perwujudan
penghambaan kepada Allah semata tanpa ada sekutu
bagi-Nya, dan menafikan selain-Nya. Dari Ubay bin
Ka'ab Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Rasulullah
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengajarkan kepada
kami apabila datang waktu pagi, "Kami berada di pagi
hari dalam fitrah Islam dan kata ikhlas." (HR. Ahmad).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر املطلقة
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ يف الكربى وابن ماجه.

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

فوائد احلديث:
 .1أن كمة اتلوحيد أفضل الالكم؛ ألنها إثبات للوحدانية ،ونيف للرشَكء ،ويه أفضل ما قاهل األنبياء ،ومن أجلها بعثوا ،وحتت رايتها قاتلوا ،ويف
سبيلها استشهدوا ،ويه مفتاح اجلنة واخلالص من انلار.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس ،
الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .زاد املعاد يف هدي خري العباد ابن قيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت الطبعة :السابعة
والعرشون  1415 ,ـه1994/م

الرقم املوحد)3567( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

،أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

Posisi paling dekat antara hamba dengan
Rabbnya adalah saat ia sujud, maka
perbanyaklah berdoa!

فأكرثوا ادلاعء

**

1173. Hadis:

: احلديث.1173

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi - صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Posisi paling dekat antara ِّ َ ْ
َ «أقْ َر ُب ما ي: قال-عليه وسلم
ه
ب
ر
ن
م
العبد
كون
ِ
ِ
hamba dengan Rabbnya adalah saat ia sujud, maka
ُّ  فَأَ ْكرثوا،وهو ساجد
.»ادلاعء
perbanyaklah berdoa"!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi - صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Waktu paling
dekat antara hamba dengan Rabb adalah saat ia  "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو: قال-عليه وسلم
sujud.” Demikian, karena apabila manusia sujud ia  فإنه يضع، وذلك ألن اإلنسان إذا سجد،"ساجد
meletakkan organ tubuhnya yang paling mulia di
أرشف ما به من األعضاء يف أماكن وضع األقدام
tempat peletakan kaki, yang diinjak dengan kaki. Juga,
ً
ia meletakkan organ tubuhnya yang paling atas sejajar  وكذلك أيضا يضع أىلع ما يف،اليت توطأ باألقدام
dengan organ tubuhnya yang paling bawah. Artinya,  أن وجهه أىلع:يعين- جسده حذاء أدىن ما يف جسده
wajahnya adalah organ tubuhnya yang paling tinggi
sementara kedua telapak kakinya adalah organ  فيضعهما يف،-ما يف جسده وقدميه أدىن ما يف جسده
ً
ً
ً
tubuhnya yang paling rendah. Ia meletakkan kedua عز- مستوى واحد خضواع وتذلال وتواضعا هلل
anggota tubuh ini dalam satu tingkatan dalam posisi
 وهلذا اكن أقرب ما يكون من ربه وهو،-وجل
tunduk, merendahkan diri dan tawaḍu' pada Allah 'Azzā wa Jallā-. Oleh sebab ini, ia menjadi paling dekat -صىل اهلل عليه وسلم-  وقد أمر انليب،ساجد
pada Rabb saat sedang sujud. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi  فيجتمع يف ذلك،باإلكثار من ادلاعء يف حال السجود
wa sallam- telah memerintahkan agar banyak-banyak
ً
berdoa dalam kondisi sujud. Maka terpadulah gerakan  وهلذا يقول،-عز وجل- اهليئة واملقال تواضعا هلل
tubuh dan ucapan dalam merendahkan diri kepada  إشارة إىل أنه، سبحان ريب األىلع:اإلنسان يف سجوده
Allah -'Azzā wa Jallā-. Karenanya, seseorang dituntut
mengucapkan dalam sujudnya, “Subḥāna rabbiyal-a'lā"  وأن، وهو العيل األىلع يف ذاته ويف صفاته-جل وعال(Maha Suci Rabbku yang Maha tinggi)”, sebagai - اإلنسان هو السافل انلازل بالنسبة جلالل اهلل
ungkapan bahwa Dia -Jallā wa 'Alā- adalah Żat Maha
. وعظمته-تعاىل
Agung lagi Maha Tinggi, sedangkan manusia adalah
makhluk yang rendah dan hina dibanding dengan
kemuliaan dan keagungan Allah -Ta'āla-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:فوائد احلديث
. وألنه من مواطن اإلجابة، استحباب كرثة ادلاعء يف السجود.1
ً
. الطاعة تزيد العبد قربا من اهلل سبحانه وتعاىل.2
. كما ازداد العبد طاعة استجاب اهلل داعءه.3
. ىلع تعليم أمته اخلري وأسبابه وأبوابه-صىل اهلل عليه وسلم-  حرص رسول اهلل.4
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ,ت :الفحل ,دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق ,الطبعة :األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ,ملحمد بن صالح بن
حممد العثيمني ,دار الوطن للنرش ,الطبعة1426 :ه .تطريز رياض الصاحلني ,لفيصل بن عبد العزيز املبارك ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل بن
إبراهيم الزير آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل1423 ،ه .صحيح اإلمام مسلم ,ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1418

الرقم املوحد)5382( :
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أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهلل -صىل

Apakah para sahabat Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersalaman?. Dia
"menjawab, "Ya

اهلل عليه وسلم-؟ قال :نعم

 .1174احلديث:

**

1174. Hadis:

ُْ ُ ََ
َ َ
ت Dari Abu Al-Khaṭṭab Qatadah, ia berkata, "Aku pernah
عن أيب اخلطاب قتادة ،قال :قلت ألن ٍس :أكان ِ
َ َ َ ُ
bertanya kepada Anas, "Apakah para sahabat
ْ
أص َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه
اب
ح
حة يف
املصاف
ِ
ِ
"?Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersalaman
َ َ ََ
وسلم-؟ ،قال :نعم.
Anas menjawab, "Ya".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

قوهل :أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهلل ،أيUcapan Abu Al-Khaṭṭab Qatadah, "Apakah para :
sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamثابتة وموجودة فيهم حال مالقاتهم بعد السالم زيادة bersalaman?" Yakni berjabatan tangan berlaku dan
للمودة واإلكرام ،واملصافحة تكون بايلد ايلمىنada di kalangan mereka saat bertemu setelah ،
mengucapkan salam. Ini dilakukan untuk menambah
وإذا حصل ذلك فإنه يغفر هلما قبل أن يفرتقا ،وهذا
kecintaan dan penghormatan. Berjabatan tangan
يدل ىلع فضيلة املصافحة إذا القاه ،وهذا إذا اكن dilakukan dengan tangan kanan. Jika itu terjadi maka
القاه يلتحدث معه أو ما أشبه ذلك ،أما جمرد املالقاة dosa keduanya diampuni sebelum mereka berpisah. Ini
merupakan dalil keutamaan saling berjabat tangan
يف السوق فما اكن هذا من هدي الصحابة ،يعين إذا ketika dua orang bertemu. Berjabatan tangan dilakukan
jika bertemu dengan seseorang untuk berbicara
مررت بانلاس يف السوق يكيف أن تسلم عليهم.
dengannya atau hal lainnya. Tetapi jika hanya sekadar
bertemu di pasar, maka hal ini tidak ada dalam petunjuk
para sahabat. Maksudnya jika Anda melintasi orangorang di pasar, cukup dengan mengucapkan salam
kepada mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• املصافحة  :اإلفضاء بصفحة ايلد إىل صفحة ايلد.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية املصافحة؛ ألنها اكنت موجودة فيما بني الصحابة.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛
لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)5384( :
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Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat,
terlaknat pula apa yang ada di dalamnya,
kecuali dzikir kepada Allah Ta‘âlâ dan apa
yang mengikutinya, serta orang yang ‘alim
dan yang menuntut ilmu.

ٌ
َ
َ
أال إن ادلنيا ملعونة ،ملعون ما فيها ،إال ذكر
ً
ً
اهلل -تعاىل -وما َواالهُ ،واعلما ومتعلما

 .1175احلديث:

**

1175. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول Dari Abu Hurairah Radhiyallâhu ‘Anhu, ia berkata: Aku
mendengar Rasulullah Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :أال إن ادلنيا
bersabda: "Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat,
َ ُ ٌ
َ ُ
َ ُ
َ
ملعونة ،ملعون ما فيها ،إال ذكر اهلل تعاىل ،وما واالهterlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali dzikir ،
ُ ِّ
kepada Allah Ta‘âlâ dan apa yang mengikutinya, serta
ومتَ َعل َما».
واعملا
orang yang ‘alim dan yang menuntut ilmu”.

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ادلنيا وما فيها من زينة مبغوضة مذمومة إىل اهلل Dunia dan seluruh isinya berupa perhiasan adalah
sesuatu yang dibenci dan dicela oleh Allah Ta‘âlâ,
تعاىل؛ ألنها مبعدة اخللق عما خلقوا هل من عبادة اهلل karena ia menjauhkan manusia dari tujuan penciptaan
تعاىل والقيام برشعه ،إال ذكر اهلل تعاىل وما وااله من mereka, yaitu beribadah kepada Allah Ta‘âlâ dan
melaksanakan syariatNya; kecuali dzikir kepada Allah
العبادات ،وكذا تعليم العلم وتعلمه ،مستثىن مما
Ta‘âlâ serta ibadah-ibadah lain yang menyertainya.
يبغضه اهلل؛ ألن هذا هو املقصود من إجياد اخللق.
Begitu pula dengan mempelajari dan mengajarkan
ilmu; adalah termasuk hal yang dikecualikan dari halhal yang dimurkai oleh Allah, karena inilah yang
menjadi tujuan utama penciptaan makhluk.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ملعونة  :ساقطة مبغوضة ،وأصل اللعن الطرد.

• ملعون ما فيها  :من األموال واألمتعة والشهوات وغريها.
• وما وااله  :وما هو قريب منه مما حيبه اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1ال جيوز لعن ادلنيا مطلقا؛ لورود أحاديث تنىه عن ذلك ،ولكن جيوز لعن ما يبعد منها عن اهلل تعاىل ويشغل عن طاعته وعليه حيمل حديث
ابلاب يف جواز لعن ادلنيا.

 .2لك ما يف ادلنيا؛ فهو لعب وهلو إال ذكر اهلل وما اكن سببا يف ذلك.

 .3بيان فضل العلم وأهله وطالبه.

 .4انلاس يف طلب العلم قسمان :اعلم أو متعلم ،وهما ىلع سبيل رشد وُناة ،وال تكن إمعة فتهلك.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
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دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3788( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Maukah kamu diajarkan beberapa kalimat
yang telah diajarkan Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- kepadaku yang
seandainya engkau memiliki hutang
sebesar gunung pasti Allah melunasinya?
Ucapkan, "Ya Allah, cukupilah aku dengan
rezeki-Mu yang halal hingga aku terhindar
dari yang Engkau haramkan. Ya Allah
kayakanlah aku dengan karunia-Mu hingga
aku tidak minta kepada selain Engkau".

ُ ُ َّ َ َّ َ
َ َ ُُ َ ر
صىل- يهن رسول اهلل
لك
أال أعلمك
ِ
ِمات علمن
ٍ
ً ْ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ َْ
 لو َكن عليك مِثل جب ٍل دينا-اهلل عليه وسلم
ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ
 امهلل اكفين حباللك عن:اهلل عنك؟ قل
أداه
 وأغنين بفضلك عمن سواك،حرامك

**

1176. Hadis:

: احلديث.1176

َ َ
 إين: أن ُماكتبًا جاءه فقال:- ريض اهلل عنه- عن يلع
ََ
ُ ج ْز
َ َع
 أال أعلمك كمات: قال،ت عن كتابيت فأ ِع ِّين
ُ
 لو اكن-صىل اهلل عليه وسلم- يهن رسول اهلل
َعل َم ِن
ِ
َ َْ
َ
 «امهلل:جبل دينًا أد ُاه اهلل عنك؟ قل
عليك مثل
ٍ
ْ
ْ َ
َ
 وأغ ِن ِين بفضلك عم ْن،اك ِف ِين حباللك عن حرامك
َ س َو
.»اك
ِ

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa seorang budak
mukātab datang kepadanya lalu berkata, "Aku tidak
sanggup melunasi perjanjian (kemerdekaanku), maka
bantulah aku!" Ia berkata, "Maukah kamu diajarkan
beberapa kalimat yang telah diajarkan Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- padaku yang seandainya
engkau memiliki hutang sebesar gunung pasti Allah
melunasinya? Ucapkan, "Ya Allah, cukupilah aku
dengan rezeki-Mu yang halal hingga aku terhindar dari
yang Engkau haramkan. Ya Allah kayakanlah aku
dengan karunia-Mu hingga aku tidak minta kepada
selain Engkau".
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadis ini, seorang budak mukātab datang, yaitu  وهو شخص قد اكتب،يف هذا احلديث يأيت ماكتب
seseorang yang telah menjalin perjanjian dengan
سيده ىلع أن يشرتي حريته منه
tuannya untuk membeli kemerdekaan dirinya dengan بمبلغ من املال
ً
sejumlah uang yang dibayarkan dengan cara diangsur.  ولكن هذا العبد لم جيد ماال ليك يسدد،مقس ًطا
Akan tetapi budak ini tidak mendapatkan harta untuk
-ريض اهلل عنه- سيده؛ فلجأ إىل يلع بن أيب طالب
melunasi (angsuran) pada tuannya. Maka ia mengadu
pada Ali bin Abi Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu- memintanya ريض اهلل-  فأرشده،يسأهل أن يساعده يف قضاء دينه
membantu dirinya melunasi hutang. Lantas Ali - -  وهو داعء علمه إياه انليب، إىل العالج الرباين-عنه
raḍiyallāhu 'anhu- mengarahkannya pada solusi
ً
rabbani. Yakni suatu doa yang pernah diajarkan Nabi -  إذا قاهل خملصا قىض اهلل عنه،-صىل اهلل عليه وسلم
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada dirinya, apabila ia  «امهلل اكفين: قل: فقال هل،دينه ولو اكن مثل اجلبل
mengucapkannya dengan ikhlas niscaya Allah
.» وأغنين بفضلك عمن سواك،حباللك عن حرامك
membayarkan hutangnya, meskipun sebesar gunung.
Ali berkata padanya, "Ucapkan, Ya Allah, cukupilah aku  تغنيين بها عن، اجعل يل كفاية يف احلالل:واملعىن
dengan rezeki-Mu yang halal hingga aku terhindar dari  واجعل يل رزقًا من فضلك تغنيين به،احلاجة للحرام
yang Engkau haramkan, Ya Allah kayakanlah aku
.عن سؤال انلاس
dengan karunia-Mu hingga aku tidak minta kepada
selain Engkau."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وأمحد:راوي احلديث
**
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اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ماكتبًا  :من الكتابة ويه :أن يشرتي العبد نفسه من سيده ىلع مال يؤديه إيله مفرقًا ىلع أقساط ،فإذا أداه صار ًّ
حرا ،وسميت كتابة؛ ألن العبد
يكتب ىلع نفسه ملواله ثمنه ،ويكتب مواله هل عليه العتق.
• كتابيت  :املال اذلي اكتب به السيد عبده.
• أداه  :قضاه.

• عجزت عن كتابيت  :لم أتمكن من السداد ولزمين ادلين؛ بسبب كتابيت.
• اكفين  :اجعل يل كفاية.

فوائد احلديث:
 .1مشاورة وطلب رأي أهل العلم وادلين.
 .2ىلع أهل العلم وادلاعة إىل اهلل -تعاىل -داللة املدعوين وإرشادهم إىل ما يعينهم ىلع ما يعرض هلم من مشالكت.
 .3احلث ىلع إاعنة املاكتب.
 .4ادلاعء بهذه اللكمات؛ ألن بركتها تظهر يف وفاء ادلين ،واالستغناء باهلل عن انلاس.
 .5الرزق احلالل وإن قل خري من املال احلرام وإن اكن ك ً
ثريا.
 .6الفضل كه هلل  -تعاىل ،-فال ينسب خري إال هل -تعاىل -ولغريه ً
تبعا.
 .7ينبيغ ىلع العبد أن يستعني باهلل -تعاىل -وحده فيما ال يقدر عليه إال اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرشة 1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز
إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009،م .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق،
وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن
حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة املعارف،
1422ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري املؤلف :عبد الرؤوف املناوي القاهري -املكتبة اتلجارية الكربى – مرص-الطبعة :األوىل .1356 ،مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)5884( :
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ْ َ
َُرُ ُ َْ ْ َ ُ
أال أنبئك ْم ِخبريِ أعمال ِكم ،وأزَكها عند
ُ
َ
ملِيكِكم

 .1177احلديث:

"Maukah aku beritahukan kepada kalian
amal yang paling baik dan paling suci
menurut Tuhan kalian, paling tinggi
?"derajatnya untuk kalian
**

1177. Hadis:

َ
عن أيب ادل ْرداء -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ
ري
صىل اهلل عليه وسلم« :-أال أنبئكم ِخب َِْ
ْ َ
ُ
ْ َ ُ
َ
وأرف ِع َها يف
ككم،
أعما ِلكم ،وأزاكها عند م ِلي ِ
َْ
َ
ُ
د َر َجاتِك ْم ،وخري لكم من إنفاق اذلهب والفضة،
َْ َ
ََْ َ ُ ُ ْ ََ ْ
رض ُبوا أعناق ُه ْم
وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فت ِ
َْ َ
َ ْ
اق ُ
كم؟» قالوا :بىل ،قال« :ذكر اهلل -
رضبوا أعن
وي ِ
تعاىل.»-
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Ad-Darda Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata,
"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,
"Maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang
paling baik dan paling suci menurut Tuhan kalian,
paling tinggi derajatnya untuk kalian, lebih baik bagi
kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan
lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh
kalian lalu kalian menebas batang leher mereka dan
mereka membalas kalian?" Para sahabat menjawab,
)"Tentu saja." Beliau bersabda, "Dzikir (mengingat
Allah Ta'ala".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم :أال أخربكم خبري Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan mengenai
أعمالكم ،وأكرثها ثوابا وأطهرها عند ربكمamal kalian yang paling baik, paling banyak pahalanya, ،
وأزيدها يف رفع درجاتكم ،وخري لكم من أن تنفقوا dan paling suci bagi Tuhan kalian, paling menambah
ketinggian derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian
اذلهب والفضة يف سبيل اهلل ،وخري لكم من أن
daripada menginfakkan emas dan perak di jalan Allah,
تلقوا الكفار يف معرتك احلرب فترضبوا أعناقهم serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu orang-
إلعالء كمة اهلل تعاىل .فقال الصحابة :بىل يا رسول orang kafir di medan perang lalu kalian memenggal
'?leher mereka demi meninggikan kalimatullah Ta'ala
اهلل .قال :ذكر اهلل تعاىل
Para sahabat menjawab, "Tentu saja wahai
Rasulullah." Beliau bersabda, "Dzikir kepada Allah
Ta'ala".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وابن ماجه.
َ
اتلخريج :أبو ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أزَكها  :أطهرها وأنماها وأكرثها بركة.
• مليككم  :املليك :صاحب ُ
الملك .ومليك اخللق :ربهم ومالكهم.
• أرفعها  :أرشفها وأعالها قدرا.

فوائد احلديث:

ُ
 .1أن املداومة ىلع ذكر اهلل تعاىل ظاهرا وباطنا من أعظم القرب ،وأنفعها عند اهلل تعاىل.

 .2مجيع األعمال رشعت إقامة ذلكر اهلل تعاىل ،وذللك ؛ فالغاية أرشف من الوسيلة.
 .3اثلواب ال يرتتب ىلع قدر انل َصب يف مجيع العبادات ،بل قد يعطي اهلل تعاىل ىلع قليل العمل أكرث مما يعطي ىلع كثريه.

 .4فيه أن اذلكر أفضل من الصدقة واجلهاد.
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ْ
 .5فيه احلث ىلع ِذكر اهلل تعاىل ،وأنه من أفضل األعمال.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  -ديلل

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب  -بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418 -ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430 -ه.

الرقم املوحد)3575( :
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Maukah aku beritahukan padamu tentang
?ucapan yang paling dicintai Allah
Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai
Allah

أال أخِّبك بأحب الالكم إىل اهلل؟ إن أحب الالكم
إىل اهلل سبحان اهللِ وحبم ِده ِ

 .1178احلديث:

**

1178. Hadis:

عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل Dari Abu Dzar al-Gifari -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -
َ
َ َ َ ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengatakan, "Maukah aku
رب َك بأَ َح ِّ
أال أُ ْخ ُ
ىل
إ
الالك
ب
اهلل عليه وسلم -قال« :
مِ
ِ
ِ
ِ
beritahukan padamu tentang ucapan yang paling
اهلل؟ إن أَ َ
هلل
ا
سبحان
:
اهلل
ىل
إ
الالكم
ب
ح
وحبمد ِهdicintai Allah? Sesungguhnya ucapan yang paling ».
ِ
ِ
ِ
ِ
"dicintai Allah adalah subḥānallāhi wa biḥamdihi.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

دل احلديث ىلع أن التسبيح أحب الالكم إىل اهلل Hadis ini menunjukkan bahwa tasbih merupakan -
ucapan yang paling dicintai Allah -'Azzā wa Jallāعز وجل-؛ ألن معىن التسبيح اتلزنيه هل سبحانه عن karena maksud tasbih adalah mensucikan Allah -
لك ما ال جيوز عليه من املثل والشبه وانلقص ،ولك ما Subḥānahu wa Ta'ālā- dari setiap yang tidak pantas
bagi-Nya baik berupa persamaan dan keserupaan
أحلد فيه امللحدون من أسمائه ،وقول القائل (حبمده)
(dengan makhluk) maupun berupa kekurangan, serta
اعرتاف بأن ذلك التسبيح إنما اكن حبمده سبحانه dari segala penyimpangan yang diucapkan orang-
فله املنة فيه ،وجيوز أن يكون املعىن :أسبحه orang yang menyimpang terkait nama-nama-Nya.
Ucapan seseorang "bi ḥamdihi" adalah pengakuan
ً
متلبسا حبمدي هل من أجل توفيقه يل ،فاكنت سبحان bahwa tasbih tersebut terucap karena (anugerah Allah
اهلل وحبمده أحب الالكم إىل اهلل ،الشتماهلا ىلع yang mengharuskan) adanya pujian pada-Nya, Dia-lah
yang sebenarnya menganugerahi kemampuan
اتلقديس واتلزنيه ،واثلناء بأنواع اجلميل.
bertasbih ini. Bisa jadi pula bermakna, "Aku
mensucikan-Nya sembari memuji-Nya karena adanya
petunjuk yang Dia berikan padaku." Jadi "subḥānallāhi
wa bi ḥamdihi" menjadi ucapan yang paling dicintai
Allah karena mengandung pengagungan, pensucian
dan sanjungan (pada-Nya) dengan berbagai jenis
kebaikan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1أحب الالكم إىل اهلل ذكره املشتمل ىلع تزنيهه وتقديسه واثلناء عليه بما هو أهله.
 .2عظيم ثواب هذه األذاكر.
 .3اتلعليم بصيغة السؤال واجلواب.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح صحيح مسلم ،لإلمام حميي ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث ،القاهرة،
الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

282

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .اإلفصاح عن معاين
الصحاح ،يلحىي بن ُهبَ ْ َ
رية ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.

الرقم املوحد)5402( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Maukah aku beritahukan kepada kalian
tentang sesuatu yang lebih aku takutkan
(akan menimpa) kalian daripada Al-Masīḥ
Ad-Dajjāl?" Para sahabat menjawab,
"Tentu saja, wahai Rasulullah." Beliau
bersabda: "Syirik Khafi (yang
samar/tersembunyi). Seseorang berdiri
lalu shalat kemudian memperbagus
shalatnya karena melihat pandangan orang
yang memperhatikannya".

أال أخِّبكم بما هو أخوف عليكم عندي من
: قال، بىل يا رسول اهلل:املسيح ادلجال؟ قالوا

 يقوم الرجل فيصيل فزيين صالته،الرشك اخلِف
ملا يرى من نظر رجل

**

1179. Hadis:

: احلديث.1179

ً
Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara  "أال: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
ُ ْ َ
marfū', "Maukah aku beritahukan kepada kalian
أخربكم بما هو أخ َوف عليكم عندي من املسيح

tentang sesuatu yang lebih aku takutkan (akan
menimpa) kalian daripada Al-Masīh Ad-Dajjāl?" Para  الرشك اخليف: قال، بىل يا رسول اهلل:ادلجال؟ قالوا
َ ُ َيقوم الرجل فيصيل ف
sahabat menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." يرى من َن َظر
َ زي ِّي ُن صالته ملا
ِ
Beliau
bersabda,
"Syirik
Khafi
(yang
."َر ُج ٍل
samar/tersembunyi). Seseorang berdiri lalu shalat
kemudian memperbagus shalatnya karena melihat
pandangan orang yang memperhatikannya".
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

َ
اكن الصحابة يتذاكرون فتنة املسيح ادلجال
َ ُ
 أن-اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم
 َصىل-  فأخربهم،ويتخوفون منها
ً
خوف فتنة
هناك حمذورا َيافه عليهم أشد من
ِ

Para sahabat sedang bertukar pikiran tentang fitnah AlMasīḥ Ad-Dajjāl dan mencemaskannya. Lantas Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahu
mereka bahwa ada suatu larangan yang beliau
takutkan akan menimpa mereka melebihi ketakutannya
ادلجال وهو الرشك يف انلية والقصد اذلي ال يظهر
terhadap fitnah Dajjal, yaitu syirik dalam niat dan tujuan
ُ
yang tersembunyi dari manusia. Setelah itu beliau  ثم فرسه بتحسني العمل اذلي يبتىغ به وجه،للناس
menjelaskannya yaitu memperbagus amal yang
.اهلل من أجل رؤية انلاس
sejatinya demi mencari keridhaan Allah lalu berbelok
karena dampak pandangan manusia kepadanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب:اتلصنيف
. رواه ابن ماجه:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. كتاب اتلوحيد:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
. أشد خوفا: أي: • أخوف

ً
ٌ
. يقطعها برسعة: أو ألنه يمسح األرض أي، ُس ِّيم مسيحا؛ ألن عينه ممسوحة، صاحب الفتنة العظىم: • املسيح
َ  كثري: • ادلجال
. الكذب:ادلجل أي
ً
َ  سماه خفيا؛ ألن صاحبه يُظهر أن عمله هلل وهو يف ابلاطن قد قصد به: • الرشك اخليف
.غريه
ُ ُ
ِّ •
ِّ : يزين صالته
.ويطيلها وحنو ذلك
حيسنها
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فوائد احلديث:

ُ َ
ُ
ونصحه هلم.
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -ىلع أمته
 .1يف احلديث شفقته َ -صىل
 .2أن الرياء أخوف ىلع الصاحلني من فتنة ادلجال.
ً
 .3احلذر من الرياء ومن الرشك عموما.

 .4شدة خطر الرياء ىلع صاحبه خلفائه وعرس اتلخلص منه وقوة ادلايع إيله.
 .5بيان خطر املسيح ادلجال واتلحذير منه.

املصادر واملراجع:

فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م .اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد،
دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
صحيح اجلامع ،طبعة املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3333( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Apakah kalian (ingin) aku kabari tentang
orang yang diharamkan atas neraka? Atau
tentang orang yang neraka diharamkan
atasnya? (Neraka) diharamkan atas setiap
orang yang dekat, rendah hati, lembut dan
memudahkan orang lain

أال أخِّبكم بمن حيرم ىلع انلار؟ أو بمن َترم

عليه انلار؟ َترم ىلع ُك قريب ،هني ،لني ،سهل

 .1180احلديث:

**

1180. Hadis:

ً
عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أال أخربكم Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',

(Nabi bersabda), “Apakah kalian (ingin) aku kabari
بمن حيرم ىلع انلار؟ أو بمن حترم عليه انلار؟ حترم
tentang orang yang diharamkan atas neraka? Atau
َ ِّ َ ِّ
ني سهل».
?tentang orang yang neraka diharamkan atasnya
ني ل ٍ
ىلع لك قريب ه ِ ٍ
(Neraka) diharamkan atas setiap orang yang dekat,
”rendah hati, lembut dan memudahkan orang lain.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أال أخربكم بمن يُمنع عن انلار ،أو تُمنع عنه ،تمنع "Tidakkah kalian (ingin) aku kabari tentang orang yang
?dihalangi dari neraka, atau neraka dihalangi darinya
ىلع لك قريب من انلاس بمجالستهم يف أماكن (Neraka itu) dihalangi dari setiap orang yang dekat
الطاعة ومالطفتهم قدر االستطاعة ،ولك حليم لني dengan orang lain, dia bergaul dengan mereka di
tempat-tempat ketaatan, mencandai mereka sesuai
اجلانبَ ،س ْم ٍح يف معاملة انلاس.
kemampuan, juga setiap orang yang santun dan
rendah hati serta bersikap lapang dalam berinteraksi
”dengan orang lain.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ َُْ ُ ََ
ار  :هو اذلي ال يقرب منها.
• بمن حيرم ىلع انل ِ

• لك قريب  :أي حمبب إىل انلاس حلسن معاملته هلم.
• هني  :متواضع
• لني  :حسن املعاملة.

• سهل  :أي يقيض حواجئهم ويسهل أمورهم.

فوائد احلديث:
 .1ماكنة األخالق احلسنة وأنها منجاة من انلار.
 .2استحباب مالطفة انلاس ،وتسهيل اجلانب هلم وقضاء حواجئهم.
 .3حسن األخالق مع انلاس من اإليمان.
 .4استخدام ادلايع أسلوب الرتغيب يؤدي إىل قبول احلق واثلبات عليه.
 .5ينبيغ تنبيه املتعلم أو السامع ىلع األمور اليت هلا شأن.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,حتقيق خليل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة1425 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .تطريز
رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ،الطبعة األوىل1423 ،ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)4943( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Apakah kalian mau aku tunjukkan amalan
yang dapat menghapus dosa dan
mengangkat derajat? Mereka menjawab,
"Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah
bersabda, "Menyempurnakan wudu pada
saat-saat yang tidak disukai,
memperbanyak langkah kaki menuju ke
masjid, dan menunggu salat setelah salat.
Yang demikian itulah ar-Ribāṭ (berjagajaga di jalan Allah)".

ُ َْ
أال أدلكم ىلع ما يمحو اهلل به اخلطايا ويرفع

 إسباغ: قال، يا رسول اهلل، بىل: قالوا،به ادلرجات
َُ
، وكرثة اخلطا إىل املساجد،الوضوء ىلع املاكره
ُ
ِكم ر
الرباط
وانتظار الصالة بعد الصالة فذل
**

1181. Hadis:

: احلديث.1181

صىل اهلل عليه-  قال رسول اهلل:عن أيب هريرة قال
ُ  «أال أَ ُد ُّل:-وسلم
ُ كم ىلع ما َي ْم
حو اهلل به اخلطايا

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, “Apakah kalian mau aku
tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan
mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Tentu
wahai
Rasulullah."
Rasulullah
bersabda,
"Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak
disukai, memperbanyak langkah kaki menuju ke
masjid, dan menunggu salat setelah salat. Yang
demikian itulah ar-Ribāṭ (berjaga-jaga di jalan Allah)".

َ ويرفع به
: قال، يا رسول اهلل، بىل:ادلرجات؟» قالوا
ُ َْ
َ
َ َ
َ ْ وك
ُ اغ
،رث ُة اخل ُ َطا إىل املساجد
،الماك ِره
الو ُضوء ىلع
«إِسب
ُ
ُ
ِّ
.»وانتظار الصالة بعد الصالة فذ ِلكم الرباط
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melontarkan sebuah
pertanyaan kepada para sahabatnya, padahal beliau
mengetahui apa yang akan mereka katakan sebagai
jawabannya. Ini adalah salah satu metode pengajaran
beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang baik, yaitu
terkadang beliau melontarkan suatu permasalahan
agar orang memperhatikan dengan seksama dan
supaya orang itu mengetahui apa yang akan ia
sampaikan kepada beliau. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "Apakah kalian mau aku tunjukkan
amalan yang dengannya Allah menghapus dosa dan
mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "tentu wahai
Rasulullah." Yakni beritahukanlah kepada kami karena
sungguh kami sangat berkeinginan agar engkau
memberitahukan kepada kami apa yang dengannya
kami dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa.
Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: Pertama:
Menyempurnakan wudu ketika jiwa tidak menyukainya,
seperti pada musim dingin. Karena pada musim dingin
air menjadi sangat dingin. Apabila seseorang
menyempurnakan wudunya dengan adanya kesulitan
seperti itu, maka ini menunjukkan kesempurnaan
imannya, sehingga dengan itu Allah mengangkat
derajat seorang hamba dan menghapuskan dosanya.
Kedua: Hendaknya seseorang menuju ke masjid
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 ىلع أصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- عرض انليب
ً
 وهذا من، وهو يعلم ماذا سيقولون يف جوابه،عرضا
 أنه أحيانا،حسن تعليمه عليه الصالة والسالم
، حىت ينتبه اإلنسان ذللك،يعرض املسائل عرضا
 أال أدلكم ىلع ما: قال،ويعرف ماذا سيلىق إيله

 بىل: قالوا. ويرفع به ادلرجات؟،يمحو اهلل به اخلطايا
 أخربنا فإننا نود أن ختربنا بما نرفع: يعين،يا رسول اهلل
 إتمام: أوال: قال،به ادلرجات ونمحو به اخلطايا

 مثل أيام الشتاء؛،الوضوء يف حال كراهة انلفس ذللك

 فإذا أتم،ألن أيام الشتاء يكون املاء فيها باردا
 دل هذا ىلع كمال،اإلنسان وضوءه مع هذه املشقة
 فريفع اهلل بذلك درجات العبد وحيط عنه،اإليمان

 حيث، أن يقصد اإلنسان املساجد: ثانيا.خطيئته
 ولو َب ُعد، وذلك يف الصلوات اخلمس،رشع هل إتيانهن
 كما، أن يشتاق اإلنسان إىل الصلوات: ثاثلا.املسجد

 فقلبه متعلق بالصالة األخرى،فرغ من صالة

 فإن هذا يدل ىلع إيمانه وحمبته وشوقه هلذه،ينتظرها
 فإذا اكن ينتظر الصالة بعد.الصلوات العظيمة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الصالة ،فإن هذا مما يرفع اهلل به ادلرجات ،ويكفر karena itu disyariatkan baginya, yaitu ketika melakukan
salat lima waktu, meskipun masjidnya jauh. Ketiga:
به اخلطايا .ثم أخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أن Hendaknya seseorang selalu merindukan salat. Setiap
املواظبة ىلع الطهارة والصالة والعبادة اكلرباط يف kali ia selesai mengerjakan satu salat, maka hatinya
terpaut dengan salat lainnya sehingga ia menunggu
سبيل اهلل تعاىل.
waktunya tiba. Sesungguhnya ini menunjukkan
keimanan, kecintaan dan kerinduannya dengan salatsalat yang agung ini. Apabila ia menunggu salat
setelah salat, maka sungguh ini termasuk amalan yang
dengannya
Allah
mengangkat
derajat
dan
mengampunkan dosa. Kemudian Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa menjaga
ṭahārah (kesucian), salat, dan ibadah itu seperti ribaṭ
(berjaga-jaga) di jalan Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يمحو  :يغفر.

• ادلرجات  :املنازل يف اجلنة.

• إسباغ الوضوء  :استيعاب أعضائه بالغسل.

• املاكره  :ما يكرهه اإلنسان ،ويشق عليه كشدة الربد وألم اجلسم وحنو ذلك.
• انتظار الصالة  :تعلق القلب والفكر بها ولو اكن يف بيته أو شغله.

• الرباط  :مالزمة ثغور العدو وحراستها ،وسيم انتظار الصالة رباطا ؛ ألن فيه جهاد انلفس وحبسها عن الشهوات.
• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم
• الوضوء  :اتلعبد هلل عز وجل بغسل األعضاء األربعة ىلع صفة خمصوصة.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ تربية انلاس ىلع صغار العلم قبل كباره ،فاذلي ال يستطيع انتظار الصالة وحبس نفسه فرتة يف بيوت اهلل ال يستطيع املرابطة يف اثلغور؛
حلماية بيضة املسلمني ودفع اغئلة وصائل الاكفرين.

 .2فضل تعلق القلب ببيوت اهلل تعاىل ،ويه عبادة بمفردها.

 .3فضل ادلار ابلعيدة عن املسجد ىلع القريبة ،فلكما بعدت ادلار كرثت اخلطا.

 .4ما ورد يف األحاديث من تكفري اذلنوب ،إنما هو يف شأن ما يتعلق حبقوق اهلل تعاىل ،وأما ما يتعلق حبقوق العباد ،فال بد من أدائها
ألصحابها،أو اتلحلل واالسترباء منها.
 .5هذه األمور وسيلة للمغفرة واتلقرب إىل اهلل عز وجل.

 .6العبادة جهاد وإعداد للجهاد ملا فيه من صرب وجدل وحتمل،وما فيها من بذل اجلهد وكبح انلفس عن املعايص.

 .7املحافظة ىلع صالة اجلماعة يف املسجد ،واالهتمام بالصلوات وعدم التشاغل عنها.

 .8احلث ىلع إسباغ الوضوء وحتسينه ،ولو اكن يف شدة،كربد شديد أو احتياجه إىل املاء او السيع يف حتصيله أو غري ذلك.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض

الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الرابعة1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3574( :

290

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Tidakkah kalian dengar? Tidakkah kalian
dengar? Sesungguhnya kebersahajaan itu
bagian dari iman, sesungguhnya
kesederhanaan itu bagian dari iman.

أال تسمعون؟ أال تسمعون؟ إن ابلذاذة من
اإليمان ،إن ابلذاذة من اإليمان

 .1182احلديث:

**

1182. Hadis:

عن أيب أمامة إياس بن ثعلبة األنصاري احلاريث -

Dari Abu Umāmah, Iyās bin Ṡa'labah Al-Anṣari AlḤariṡi -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, "Suatu hari, para
sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemperbincangkan tentang dunia di dekat beliau,
maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Tidakkah kalian dengar? Tidakkah kalian
dengar? Sesungguhnya kebersahajaan itu bagian dari
iman, sesungguhnya kesederhanaan itu bagian dari
iman".

ريض اهلل عنه -قال :ذكر أصحاب رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم يوما عنده ادلنيا ،فقال رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم« :أال تسمعون؟ أال تسمعون؟ إن
َ َ ََ
َ َ ََ
ابلذاذة من اإليمان» قال
ابلذاذة من اإليمان ،إن
الراوي :يعين اتل ُّ
قحل.
درجة احلديث :حسن لغريه

**

Derajat hadis: Hadis hasan li gairihi

املعىن اإلمجايل:

تكلم نفر من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

يف ادلنيا فقال هلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-أال

تسمعون) أي :اسمعوا وكرر للتأكيد ،إن اتلواضع يف
اللباس والزينة من أخالق أهل اإليمان ،واإليمان هو

ابلاعث عليه.

Makna global:
**

Sekelompok sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammembicarakan tentang dunia. Maka Nabi -ṣallallāhu
"!'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidakkah kalian dengar
Lalu beliau ulangi untuk penekanan, bahwa tawaduk
dalam berpakaian dan berhias bagian dari akhlak
orang beriman, imanlah yang membuatnya melakukan
itu.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :أبو أمامة إياس بن ثعلبة األنصاري احلاريث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ابلذاذة  :يه رثاثة اهليئة وترك فاخر اللباس.

• اتلقحل  :هو الرجل ايلابس اجلدل من خشونة العيش وترك الرتفه.

فوائد احلديث:

ً
 .1استحباب حتويل حديث املجلس إذا اكن الالكم مثقال بمتاع ادلنيا وشهواتها وزخرفها ويصد القلوب عن ذكر اهلل.
 .2احلث ىلع اتلواضع واتلقليل من ادلنيا ألن ذلك يبعث اهلمم ىلع العبادة والطاعة.

 .3ال يفهم من احلديث ترك انلظافة،فإن اإلسالم حث عليها ويه من دوايع اإليمان فالطهور شطر اإليمان.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود :سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية- .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل
حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .مراعة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح-املؤلف :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند-الطبعة:
اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-
الرتغيب َو ْ
يح ْ
دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -مَ - .صح ُ
الرت ِهيب-حممد نارص ادلين األبلاين-
ِ
ِ
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َ ْ
َ
َ
رش واتلوزيْع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية-الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2000 -م- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –
مكتبة المعارف لِلن ِ
سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل .1418

الرقم املوحد)5793( :

292

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ
َ
ُ َ
، فواهلل إين ألعطي الرجل وأدع الرجل،أما بعد
ُ
ُ
ُّ أدع
أحب إيل من اذلي أعطي
واذلي

Dan aku serahkan kepada Allah orangorang yang ditetapkan dalam hati mereka
kekayaan dan kebaikan, di antara mereka
adalah Amru bin Taghlib.
**

1183. Hadis:

: احلديث.1183

َ عن َع ْم ُرو بن َت ْغل
ب ـ ريض اهلل عنه ـ أن رسول اهلل
ِ
ُ
ََ ْ َ
َ
،بمال أو س ٍيب فقسمه
 أ ِيت-صىل اهلل عليه وسلمٍ
ً
َ َ
َ
اذلين ت َرك
ِ  فبلغه أن، وترك رجاال،فأعطى رجاال
َ
، «أما بعد: ثم قال، ثم أثىن عليه، فحمد اهلل،عتَبُوا
ُ
َ
ُ
ُ َ
 واذلي أدع،فواهلل إين ألعطي الرجل وأدع الرجل
ُ
ُ
ً
ُّ
أقواما
 ولكين إنما أعطي،أحب إيل من اذلي أعطي
َ
ََ
ُ
 َوأ ِكل أقواما إىل،والهلع
ملا أرى يف قلوبهم من اجل َ َزع
ُُ
َ
َ
 منهم ع ْم ُرو،ما َج َعل اهلل يف قلوبِهم من ال ِغ َىن واخل َ ْري
ُّ ُ فواهلل ما أ:ب» قال عمرو بن تغلب
َ بن َت ْغل
حب أن يل
ِ
ُ
ْ
َ
. مح َر انلعم-صىل اهلل عليه وسلم- بكلمة رسول اهلل

Dari Amru bin Taghlib Radhiyallahu 'Anhu bahwa
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diberi harta
atau tawanan, lalu beliau membagi-bagikannya. Beliau
memberi kepada beberapa orang dan tidak memberi
kepada yang lainnya. Lantas beliau mendengar kabar
bahwa orang-orang yang tidak diberi bagian mencela.
Beliau berpidato; memuji Allah lalu menyanjung-Nya
dan bersabda, "Amma Ba'du, demi Allah,
sesungguhnya aku memberi harta rampasan kepada
seseorang dan tidak memberikannya kepada yang
lainnya. Padahal, orang yang tidak aku beri lebih aku
cintai daripada orang yang aku beri. Sesungguhnya
aku memberi harta rampasan kepada orang-orang itu
karena aku lihat dalam hati mereka ada keresahan dan
kegelisahan, dan aku serahkan kepada Allah orangorang yang ditetapkan dalam hati mereka kekayaan
dan kebaikan, diantara mereka adalah Amru bin
Taghlib." Amru bin Taghlib berkata, "Demi Allah, saya
tidak suka kalau sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi
wa Sallam itu diganti dengan unta merah".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Amru bin Taghlib Radhiyallahu 'Anhu bercerita kepada
kita bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diberi
harta atau tawanan, yaitu tawanan yang didapat dari
musuh, baik budak sahaya laki-laki ataupun
perempuan, lalu beliau membagi-bagikannya. Beliau
memberi kepada beberapa orang dan tidak memberi
kepada yang lainnya. yakni, beliau memberi sebagian
orang untuk melunakkan hati mereka dan tidak
memberi kepada yang lainnya karena yakin bahwa
Allah telah menganugerahkan kekuatan iman dan
keyakinan kepada mereka. Lantas beliau mendengar
kabar bahwa orang-orang yang tidak diberi bagian
kecewa. Yakni, menyesalkan beliau tentang apa yang
ada pada mereka karena mengira bahwa beliau
memberi mereka berdasarkan keunggulan mereka
dalam agama. Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun
mengumpulkan mereka seraya berpidato; beliau
memuji Allah lalu menyanjung-Nya dengan apa yang
layak bagi-Nya. Selanjutnya beliau bersabda, "Amma
Ba'du, demi Allah, sesungguhnya aku memberi harta
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َ حيدثنا َع ْم ُرو بن َت ْغل
-  "أن انليب:ب ريض اهلل عنه
ِ
ُ
ْ
ُ
َ
َ ِ  أ-صىل اهلل عليه وسلم
يت بمال أو بس ٍيب" وهو ما يؤخذ
من العدو يف احلرب من األرسى عبيدا أو إماء
ً
ً
 أعطى: وترك رجاال" أي، فأعطى رجاال،"فقسمه
 وترك ابلعض اآلخر ثقة،بعض انلاس تأيلفا لقلوبهم
َ َ ملا َمن،بهم
 " فبَلغه،ح ُهم اهلل من قوة اإليمان وايلقني
ُ :أن اذلين ترك َعتَبُوا " أي
 ظنًا، الموا عليه فيما بينهم
:-صىل اهلل عليه وسلم-  أنه-منهم ـريض اهلل عنهم

-  فجمعهم انليب.ملزية يف دينهم
ِ إنما أعطى أوِلك

 فحمد اهلل، وقام فيهم خطيبا-صىل اهلل عليه وسلم

 فواهلل،  أما بعد: ثم قال، ثم أثىن عليه بما هو أهله
ْ
 واذلي أدع أحب إيل،إين ألعطي الرجل وأدع الرجل
 أنين إذا أعطيت: ليس املعىن:من اذلي أعطي " أي
بعضهم ولم أعط اآلخر ديلل ىلع حمبيت هلم دون

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ُ
ُّ
rampasan
kepada
seseorang
dan
tidak أحب
 بل إن اذلين أدعهم وال أعطيهم هم،اآلخرين
memberikannya kepada yang lainnya. Padahal, orang
َ َ
yang tidak aku beri lebih aku cintai daripada orang yang  ثم بني هلم سبب إعطاء بعضهم.إيل ممن أعطيهم
aku beri. Yakni, bukan berarti bahwa ketika aku  " ولكين إنما أعطي أقواما ملا أرى:دون بعض فقال
ََ
memberi kepada sebagian orang dan tidak memberi
 من شدة األلم:والهلع " أي
يف قلوبهم من اجل َ َز ِع
kepada yang lain menjadi bukti aku lebih mencintai
َ
ُ
mereka daripada yang lainnya. Justru, orang yang aku والضجر اذلي يصيب نفوسهم لو لم يعطوا من
biarkan dan tidak aku beri, mereka itu lebih aku cintai . وتطييبا نلفوسهم، فأعطيهم تأيلفا لقلوبهم،الغنيمة
daripada orang yang aku beri. Selanjutnya beliau
ُ َ
"ىن
غ
ال
من
قلوبهم
يف
اهلل
جعل
ما
إىل
أقواما
ل
"وأ ِك
ِ
menjelaskan sebab memberi kepada sebagiannya
tanpa sebagian yang lain. Beliau bersabda, كلهم إىل ما وضع
ِ  وأترك أقواما فال أعطيهم ألين أ:أي
"Sesungguhnya aku memberi harta rampasan kepada
 "واخلري" أي،اهلل يف قلوبهم من القناعة وغىن انلفس
orang-orang itu karena aku lihat dalam hati mereka ada
keresahan dan kegelisahan." Yakni, kepedihan dan  من:وقوة اإليمان وايلقني "منهم عمرو بن تغلب" أي
kecemasan yang akan menimpa jiwa mereka jika tidak انلاس اذلين أمنع عنهم العطاء اتكاال ىلع ما
diberi harta rampasan. Dengan demikian, aku memberi
َ َْ
ُْ َ
mereka untuk melunakkan hatinya dan menyenangkan  ويف احلديث."عندهم من اإليمان "عمرو بن تغ ِلب
َ
jiwa mereka. "Aku serahkan kepada Allah orang-orang خشية
، "إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه:اآلخر
yang ditetapkan dalam hati mereka kekayaan," Yakni, ُ ْ َ
Aku membiarkan sebagian orang tidak diberi karena أن يكب يف انلار ىلع وجهه" رواه مسلم قال عمرو
aku menyerahkan perkara mereka kepada Allah yang صىل اهلل عليه-  عندما سمع انليب-ـريض اهلل عنه
telah menganugerahkan rasa puas dan kaya jiwa
 "فواهلل ما أحب أن يل بكلمة: يثين عليه-وسلم
dalam hati mereka." dan kebaikan, Yakni, kekuatan
ُْ
َ
iman dan keyakinan. Diantara mereka adalah Amru bin : محر انلعم" أي-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
Taghlib." Yakni, diantara orang yang tidak aku beri أقسم باهلل ال أرىض بهذا اثلناء اذلي كرمين به انليب
harta rampasan karena bersandar kepada iman yang
ada pada mereka adalah Amru bin Taghlib." Di dalam  بديال ولو أعطيت أنفس-صىل اهلل عليه وسلمhadits lain disebutkan, "Sesungguhnya aku memberi
.أموال العرب اليت يه اجلمال احلُمر
kepada seseorang, padahal yang lainnya lebih aku
cintai darinya, karena khawatir wajahnya diseret ke
dalam neraka." (HR. Muslim). Amru berkata saat
mendengar sanjungan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi
wa Sallam kepadanya, "Demi Allah, saya tidak suka
kalau sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu
ditukar dengan unta merah." Yakni, aku bersumpah
dengan nama Allah, aku tidak rela ada pengganti atas
sanjungan yang telah diberikan Nabi Shallallahu 'Alaihi
wa Sallam kepadaku sebagai kemuliaan, meskipun aku
diberi harta paling berharga di kalangan Arab, yaitu
unta merah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
َ  َع ْم ُرو بن َت ْغل:اتلخريج
-ريض اهلل عنه- ب
ِ

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ
. نساء وصغار الكفار املحاربني املأخوذون يف احلرب: • سيب
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• عتبوا  :من العتب وهو اللوم وخماطبة اإلدالل.
• أدع  :أترك إعطاءه.

• اجلزع  :شدة األلم يف القلب واخلوف.
• اهللع  :احلرص والشح.
• أكل  :أترك.

• الغىن واخلري  :الرىض والقناعة.
• محر انلعم  :يه :اإلبل احلُمر ،ويه :أنفس أموال العرب ،برضب بها املثل يف نفاسة اليشء وأنه ليس هناك يشء أعظم منه.

فوائد احلديث:

 .1السنة يف اخلُطبة ابلدء باحلمد واثلناء ىلع اهلل بما هو أهله.
 .2املال واملتاع ليس مقياس كرامة اإلنسان وماكنته.

 .3حكمة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف تأيلف القلوب وإنقاذها من اهلالك.

 .4ترصف اإلمام يف املال والعطاء حسب املصلحة العامة.

 .5احلث ىلع الرضا بما يأيت املسلم من رزق دون سؤال أو إحلاح.

 .6رسور املؤمن وفرحه بما يبدو منه من خري.
 .7فضيلة َع َمرو بن َت ْغل ْ
ب ريض اهلل عنه.
ِ
ِ
 .8جواز احللف من غري استحالف.
 .9تأيلف القلوب باملال.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل،
نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة
عرشة   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه منار القاري ،تأيلف :محزة
حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش  1410 :ـه املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،تأيلف :حميي ادلين حيىي انلووي ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.

الرقم املوحد)3729( :
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َ
ََْ ََ
َّ
 أم َر بلع ِق-صىل اهلل عليه وسلم- ِأن رسول اهلل
َ ْ َّ
َ ْ َ َ ُ َّ
َ َ
 إِنك ْم ال تد ُرون ِيف: وقال،ِاألصابِعِ والصحفة
ُ ََ ََر
أيها الِّبكة

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu
'Alaihi wa Sallam memerintahkan kita
untuk menjilati jari-jari dan piring, dan
beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian
tidak tahu bagian makanan yang manakah
terdapat berkahnya".
**

1184. Hadis:

: احلديث.1184

 أن رسول،-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
َْ
 أمر بَلع ِق األصابع-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ِّ َ
َْ
.» «إنكم ال تدرون يف أي َها الربكة: وقال،والصحف ِة
ُ ُْ
، «إذا وقعت لق َمة أحدكم فليأخذها:ويف رواية
َْ
 ويلأكلها وال يدعها،فليُ ِم ْط ما اكن بها من أذى
ْ
ْ
يل حىت يَل َع َق أصابعه
 وال،للشيطان
ِ يمسح يده بال ِمن ِد
َ
ِّ
 «إن: ويف رواية.»فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa
Sallam memerintahkan kita untuk menjilati jari-jari dan
piring, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian
tidak tahu bagian makanan yang manakah terdapat
berkahnya." Dalam satu riwayat, "Apabila terjatuh satu
suapan salah seorang di antara kalian, maka ambil dan
bersihkan kotorannya, lalu makanlah! Jangan biarkan
suapan itu untuk setan dan janganlah ia mengelap
tangannya dengan sapu tangan sampai ia menjilati jarijarinya karena ia tidak tahu di bagian makanan yang
manakah terdapat berkah." Dalam satu riwayat,
"Sesungguhnya setan ikut hadir bersama salah
seorang di antara kalian di setiap urusannya, sampai ia
pun hadir bersamanya saat makan. Jika terjatuh satu
suapan salah seorang di antara kalian, hendaklah ia
mengambilnya, bersihkanlah kotorannya, kemudian
makanlah dan jangan biarkan suapan itu untuk setan".

،الشيطان حيرض أحدكم عند لك يشء من شأنه

 فإذا سقطت من أحدكم،حىت حيرضه عند طعامه
ْ َ ُ ْ ُِّ
 فليأكلها وال،اللق َمة فليُ ِم ْط ما اكن بها من أذى

.»يدعها للشيطان

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Jabir bin Abdillah Radhiyallahu 'Anhuma menukil dari  عن انليب-ريض اهلل عنهما- نقل جابر بن عبد اهلل
Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
ً
beberapa adab makan, di antaranya bahwa ketika : منها، آدابا من آداب األكل-صىل اهلل عليه وسلمseseorang telah selesai makan, hendaknya ia menjilati أن اإلنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق أصابعه
jari-jarinya dan piringnya. Yakni, menjilatnya hingga
 يعين يلحسها حىت ال يبىق فيها أثر،ويلعق الصفحة
tidak tersisa bekas makanan. Sebab, kalian tidak tahu
di makanan yang manakah terdapat berkah. Demikian . فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة،الطعام
ً كذلك
juga dalam adab makan, bahwa jika satu suapan  أن اإلنسان إذا سقطت:أيضا من آداب األكل
makanan seseorang jatuh ke tanah, hendaknya ia tidak
membiarkannya. Sebab, setan itu ikut hadir bersama لقمه ىلع األرض فإنه ال يرتكها؛ فالشيطان حيرض
manusia dalam setiap urusannya lalu mengambil  فيأخذ اللقمة؛ ولكن ال،لإلنسان يف مجيع شؤونه
suapan itu. Hanya saja ia tidak mengambilnya dalam
، ألن هذا يشء غييب ال نشاهده،يأخذها وحنن ننظر
keadaan kita melihatnya karena hal ini bagian dari gaib
yang tidak bisa kita saksikan. Kita mengetahuinya dari ولكننا علمناه خبرب الصادق املصدوق عليه الصالة
berita orang yang jujur dan terpercaya Nabi Shallallahu  وإن بقيت أمامنا،والسالم يأخذها الشيطان فيأكلها
'Alaihi wa Sallam bahwa setan mengambilnya dan
ًّ
ً
ِ
memakannya. Meskipun secara alam nyata suapan itu  هذه من األمور الغيبية اليت، لكنه يأكلها غيبا،حسيا
ada di hadapan kita, namun secara gaib dimakan oleh
.جيب أن نصدق بها
setan. Ini termasuk perkara-perkara gaib yang wajib
kita percayai.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

َ
• لعق  :حلْس.
ْ
• الصحفة  :إناء من آنية الطعام.
• الربكة  :اخلري الكثري.
• فليُمط  :فلينح َ َ
ولزيل.

• من أذى  :من غبار أو تراب أو أي وسخ.
• يدعها  :يرتكها.

فوائد احلديث:
 .1الطعام اذلي يأكله اإلنسان فيه بركة وال يدري يف أي طعامه توجد.
 .2ينبيغ ىلع املرء أن حيرص ىلع هذه الربكة.
 .3الرتغيب يف لعق األصابع ولعق الصحون بإصبعه ،ويف ذلك املحافظة ىلع انلعمة واتلخلق باتلواضع.
 .4أكل ما وقع ىلع األرض بعد ختليصه من الوسخ.
ُ ِّ
 .5إثبات وجود الشياطني وأنهم يأكلون ،وحنن نسلم بهذا وإن كنا ال نراهم ،وال نعرف كيفية أكلهم ،تصديقا خلرب انليب صىل اهلل عليه وسلم.
 .6الشيطان يرقب العبد يف لك حرَكته وسكناته.
 .7الرشيعة اإلسالمية تبني حقيقة ما جيلب املصالح ويدرأ املفاسد.
 .8اإلسالم دين انلظافة واالحرتاز من األذى.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة باحثني نرش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .كنوز رياض
الصاحلني ،ارشاف محد العمار نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن
اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)10103( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila
menuturkan satu kata, beliau
 َكن إذا تكلم-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
mengulanginya tiga kali hingga dapat
ً
dipahami. Dan jika mendatangi suatu kaum  وإذا أىت ىلع،بكلمة أاعدها ثالثا حىت تفهم عنه
ً
lalu mengucapkan salam, beliau
ا
قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالث
mengucapkan salam kepada mereka tiga
kali.
**

1185. Hadis:

: احلديث.1185

َ
صىل-  أن انلَيب-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
ًَ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ
 اكن إِذا تكل َم بِك ِل َم ٍة أ َاعدها ثالثا-اهلل عليه وسلم
َِّ
َ َ َ َ َ َْ ََ ََ َ َ ُْ َ َ َ ُْ َ
يهم َسل َم
ِ  و ِإذا أىت ىلع قومٍ فسلم عل،حىت تفهم عنه
ََ
ًَ َ
.يهم ثالثا
ِ عل

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- "Bahwasanya
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila menuturkan
satu kata, beliau mengulanginya tiga kali hingga dapat
dipahami. Dan jika mendatangi suatu kaum lalu
mengucapkan salam, beliau mengucapkan salam
kepada mereka tiga kali".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadis Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, -  أن انليب-ريض اهلل عنه- يف حديث أنس بن مالك
"Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila
menuturkan satu kata, beliau mengulanginya tiga kali  اكن إذا تكلم باللكمة أاعدها-صىل اهلل عليه وسلم
hingga dapat dipahami." Ucapannya, "Hingga dapat  "حىت تفهم عنه" يدل ىلع: فقوهل.ثالثا حىت تفهم عنه
dipahami," menunjukkan bahwa jika kata itu dipahami
 لكن.أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه ال يكررها
tanpa pengulangan maka beliau pun tidak
mengulanginya. Akan tetapi apabila seseorang belum إذا لم يفهم اإلنسان؛ بأن اكن ال يعرف املعىن جيدا
faham karena tidak bisa mengetahui maknanya ، أو اكن سمعه ثقيال ال يسمع،فكرر عليه حىت يفهم
dengan baik, maka ulangilah untuknya sampai dia
faham, atau mungkin pendengarannya berat tak bisa  فهنا يستحب أن تكرر هل حىت،أو اكن هناك ضجة
mendengar atau ada kebisingan, maka di sini kamu  إذا سلم ىلع-صىل اهلل عليه وسلم-  وَكن.يفهم عنك
disunahkan mengulanginya sampai dia memahami
 أنه اكن ال يكرر أكرث:قوم "سلم عليهم ثالثا" يعين
(ucapanmu). Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamapabila mengucapkan salam kepada suatu kaum,  فإذا، يسلم مرة فإذا لم جيب سلم اثلانية:من ثالث
"Beliau mengucapkan salam tiga kali," yakni, beliau  وكذلك يف. فإذا لم جيب تركه،لم جيب سلم اثلاثلة
tidak mengulangi (salam) lebih dari tiga kali. Beliau
mengucapkan salam satu kali. Jika belum ada ، يستأذن ثالثا-صىل اهلل عليه وسلم- االستئذان اكن
jawaban, beliau mengucapkan salam yang kedua kali. ،يعين إذا جاء لإلنسان يستأذن يف ادلخول ىلع بيته
Jika belum ada yang menjawab, beliau mengucapkan
ُ
salam yang ketiga kali. Apabila tidak ada yang ، فإذا لم جيب انرصف،يدق عليه ابلاب ثالث مرات
menjawab, beliau meninggalkannya. Demikian juga  أن يكرر-عليه الصالة والسالم- فهذه سنته
dalam hal meminta izin, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
.األمور ثالثا ثم ينتيه
sallam- meminta izin tiga kali. Yakni, apabila beliau
mendatangi seseorang, beliau meminta izin untuk
masuk ke rumahnya; beliau mengetuk pintu tiga kali.
Jika tidak ada yang menjawab, beliau pun pulang.
Inilah sunah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yaitu
mengulang hal-hal tersebut tiga kali lalu berhenti (tidak
melakukan lagi).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان:اتلصنيف
**
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ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > الكمه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ َ
• أ َاعدها  :كررها.

فوائد احلديث:
 .1اتلكرار ثالث مرات اغية ما يقع به ابليان.
 .2االقتصار ىلع اثلالث إشعار بأن مراتب الفهم كذلك ،أىلع وأوسط وأدىن.
 .3بيان حلسن خلقه -صىل اهلل عليه وسلم -ومزيد شفقته ورمحته بالعباد.
 .4توجيه املعلمني إىل أسلوب اخلطاب والالكم.
 .5بيان أسلوب اخلطاب والالكم يف اتلعليم والوعظ.
 .6تكرار السالم والالكم عند خشية عدم السماع أو الفهم أمر مستحب.
ِّ
 .7إعطاء العذر ملن لم يرد السالم بانشغاهل ،وعدم انتباهه وسماعه للمسلم.
 .8االستئذان اعدة يكون قبل السالم ،وقد يكون معه.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل1423 ،ه 2002 -م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)3463( :
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -كن إذا دخل

Beliau menemui seorang badui untuk
menjenguknya. Biasanya jika beliau
menemui orang yang dijenguknya...

ىلع من يعوده قال :ال بأس طهور إن شاء اهلل

 .1186احلديث:

**

1186. Hadis:

ِّ
عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -
َ
ٍّ َ ُ
أعرايب ي ُعوده ،وَكن
صىل اهلل عليه وسلم -دخل ىلع
َ ََ
ُ
إذا دخل ىلع َمن يَعوده ،قال« :ال بأس؛ َط ُهور إن شاء

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menemui seorang
badui untuk menjenguknya (karena sakit). Biasanya
jika beliau menemui orang yang dijenguknya, maka
"beliau mengucapkan, “Lā ba`sa ṭahūrun in syā`Allāh
](Tidak mengapa, akan menyucikan [dari dosa-dosa
insya Allah).

اهلل».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah masuk ke rumah
عليه وسلم -دخل ىلع أعرايب يزوره يف مرضه ،وَكن seorang arab badui untuk menjenguknya karena sakit.
إذا دخل ىلع مريض يزوره ،قال" :ال بأس؛ طهور إن Biasanya jika beliau menjenguk orang yang sakit,
"beliau mengucapkan, “Lā ba`sa ṭahūrun in syā`Allāh
شاء اهلل" ،يعين :ال شدة عليك وال أذى ،وأن يكون
ً ](tidak mengapa, akan menyucikan [dari dosa-dosa
مرضك هذا مطهرا ذلنبك ،مكفرا لعيبك ،وأيضا insya Allah), yakni tidak ada kesusahan dan gangguan
atasmu, dan semoga sakitmu ini menjadi pembersih
سببا لرفع ادلرجات يف العقىب.
dosamu, penutup aibmu, dan menjadi sebab
terangkatnya derajatmu di akhirat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

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

معاين املفردات:

• طهور  :أي :مطهر لك من ذنوبك.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء للمريض بما يبرشه باألجر ،واتللكم بما يطمئنه.
 .2كمال تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -املتضمن لرأفته ورمحته وتعليما ألمته.
 .3ال نقص ىلع اإلمام يف عيادة بعض رعيته ولو أعرابيا جافيا.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار
كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت،
الطبعة األوىل1412 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6009( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Bahwasanya Jibril pernah datang
membawa gambar Aisyah yang dibalut kain
sutra hijau kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- lalu berkata, "Ini adalah istrimu
di dunia dan akhirat".

أن جِّبيل جاء بصورة اعئشة يف خرقة حرير

خرضاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال:
هذه زوجتك يف ادلنيا واآلخرة

 .1187احلديث:

**

1187. Hadis:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-أن جربيل جاء Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwasanya Jibril
pernah datang membawa gambar dirinya yang dibalut
بصورتها يف خ ْرقَة َ
اهلل
صىل
انليب
إىل
خرضاء
رير
ح
ِ
kain sutra hijau kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
ُ
عليه وسلم ،-فقال« :هذه زوجتك يف ادلنيا واآلخرة»sallam- lalu berkata, "Ini adalah istrimu di dunia dan .
akhirat".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

جاء جربيل يف املنام إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

بعائشة -ريض اهلل عنها -يف قطعة حرير خرضاء،
واملراد إتيان منايم وليس يف احلقيقة ،فقال للنيب -

صىل اهلل عليه وسلم :-هذه املرأة يه زوجتك يف ادلنيا

واآلخرة.

**

Jibril pernah mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
 sallam- dalam mimpi dengan membawa Aisyahraḍiyallāhu 'anhā- dalam balutan sehelai sutra hijau.
Maksudnya, datang di alam mimpi, bukan di alam
nyata. Lalu ia berkata pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, "Wanita inilah yang akan menjadi istrimu di
"dunia dan akhirat.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

َ
• ِخ ْرقة  :قطعة من اثلوب.

فوائد احلديث:
 .1فيه فضيلة ظاهرة لعائشة -ريض اهلل عنها-.
 .2فيه أن املرأة إذا تويف عنها زوجها ولم تزتوج بآخر ،تكون زوجة هل يف اآلخرة؛ لقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-املرأة آلخر أزواجها".
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة:
اثلاثلة 1985م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

الرقم املوحد)11177( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ً
صىل اهلل عليه- أن رجال استأذن ىلع انليب
َُْ
َ ُ َ ْ
َ الع ِش
رية
 بِئس أخو، ائذنوا َل: فقال-وسلم

Bahwa seseorang meminta izin kepada
Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa
Sallam, maka beliau bersabda, "Izinkanlah
dia, sejelek-jelek orang dari kabilahnya."
**

1188. Hadis:

: احلديث.1188

ً
Dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwa seseorang  أن رجال استأذن ىلع-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
meminta izin kepada Nabi Muhammad Shallallahu
َُْ
 بئس، «ائذنوا هل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
'Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Izinkanlah
َ
َ العش
.»ري ِة؟
dia, sejelek-jelek anak dari kabilahnya"
ِ أخو
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Seorang lelaki minta izin kepada Nabi Muhammad
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda,
"Izinkanlah dia, sejelek-jeleknya saudara dari seluruh
keluarganya atau anak dari seluruh keluarganya."
Setelah orang itu duduk, Nabi Muhammad Shallallahu
'Alaihi wa Sallam bermuka ceria di hadapannya dan
menyambut orang itu. Setelah lelaki tersebut pergi,
Aisyah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah,
saat engkau melihat lelaki itu, engkau katakan
kepadanya begini dan begini. Selanjutnya engkau
berseri-seri di hadapannya dan senang kepadanya?
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab,
"Wahai Aisyah, kapan engkau mengenalku sebagai
orang yang keji? Sesungguhnya manusia paling buruk
kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah
orang yang ditinggalkan oleh manusia demi
menghindari kejahatannya." Orang ini adalah pembuat
kerusakan dan kejahatan. Karena itu, Nabi Muhammad
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melakukan ghibah
kepada orang itu mengenai apa yang layak baginya.
Beliau bersabda, "Sejelek-jelek orang dari kabilahnya."
Ini demi mengingatkan manusia dari keburukannya
sehingga mereka tidak terperdaya olehnya. Jika
engkau melihat seorang pembuat kerusakan dan
kesesatan, tapi ia mampu menyihir manusia dengan
kefasihannya, maka engkau wajib menjelaskan bahwa
orang ini pembuat kerusakan supaya manusia tidak
terperdaya olehnya. Tidak sedikit orang yang pandai
bicara dan tutur katanya fasih, ketika engkau
melihatnya, engkau terpesona dengan tubuhnya dan
jika ia berkata, engkau mendengar ucapannya, tapi ia
tidak memiliki kebaikan, maka menjadi satu kewajiban
untuk menjelaskan perkaranya. Adapun sikap ramah
Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada
lelaki tersebut, itu adalah bagian dari sikap akrab. Para
ulama sendiri menetapkan bahwa akrab dan ramah
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: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- استأذن رجل ىلع انليب
ْ
 فلما،" أو ابْن العشرية، بِئس أخو العشرية،"ائذنوا هل
َ
 يف وجهه-صىل اهلل عليه وسلم- جلس تطلق انليب
ْ
 يا: فلما انطلق الرجل قالت هل اعئشة،وانبَسط إيله
 ثم، حني رأيت الرجل قلت هل كذا وكذا،رسول اهلل
ْ
َ َت َطل ْق
- ت يف وجهه وانبَسطت إيله؟ فقال رسول اهلل
ْ
 مىت َع ِهد ِت ِين، "يا اعئشة:-صىل اهلل عليه وسلم
ً َ
َ
 إن رش انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة من،فحاشا
تركه انلاس اتقاء رشه" فهذا الرجل من أهل الفساد

 يف غيبته-صىل اهلل عليه وسلم- والرش وهلذا ذكره
بما يستحقه فقال بئس ابن قبيلته هو من أجل أن

 فإذا رأيت، حىت ال يغرتوا به،حيذر انلاس فساده
َ وَغ لكنه قد َس
ً
ٍّ َ شخصا ذا فساد
،حر انلاس بفصاحته

فإنه جيب عليك أن تبني أن هذا الرجل فاسد؛ ألجل
َْ
ْ
كم من إنسان َطليق اللسان
،أال يغرت انلاس به
فصيح ابليان إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقل تسمع
 وأما. فالواجب بيان حاهل، ولكنه ال خري فيه،لقوهل

 للرجل فذلك-صىل اهلل عليه وسلم- عن مالطفته
ُ المدارة وأهل العلم يقررون أن
ُ من باب
المداراة
 خبالف، يعين يف اتلعامل مع اآلخرين،مطلوبة
ُ ،الم َداهنة
ُ
الم َداهنة اليت يرتتب عليها تنازل عن

 لقوهل، هذا ال جيوز حبال، أو ارتكاب حمظور،واجب
ْ َ
ْ ُ َ ُّ َ
َ
،]9 :(ودوا ل ْو تد ِه ُن ف ُيد ِهنُون ) [سورة القلم
:-تعاىلُ أما
المداراة واتلعامل مع انلاس بما حيقق املصلحة
. فإن هذا أمر رشيع،وال يرتتب عليه أدىن مفسدة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
dalam bergaul adalah sesuatu yang dituntut.
Maksudnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Ini
berbeda dengan sikap "Al-Mudahanah" (cari muka).
Tindakan mencari muka dapat menyebabkan
seseorang meninggalkan kewajiban atau melanggar
hal yang dilarang atau melakukan hal yang dilarang.
Tentunya, bagaimanapun keadaannya, tindakan
tersebut tidak boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah
Ta'ala, "Mereka menginginkan agar engkau bersikap
lunak supaya mereka bersikap lunak (pula)," (QS. AlQalam: 9). Adapun berlaku ramah dan berinteraksi
dengan manusia dalam hal yang dapat merealisasikan
kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan
sekecil apa pun, maka sesungguhnya ini adalah hal
yang sesuai dengan syariat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أخو العشرية  :أخو القبيلة ،وبئس أي قبُح ،واملراد أنه رجل يسء.

فوائد احلديث:

 .1جواز ِغيْبَة أهل الفساد وأهل ِّ
ً
حتذيرا من االغرتار بظواهرهم.
الريب؛

 .2قول انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أمته باألمور اليت يسميهم بها ،ويضيفها إيلهم من األمور املكروهة ،ليست من الغيبة.
َْ
 .3من َعلم فُ ْش ً
حا يف غريه ورأى أن ثاثلا سيَغرت بهذا الفاحش ،فعليه أن ينصحه ويعظه ،وحيذره منه.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  -بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)3688( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Sesungguhnya seseorang berkata kepada
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, "Berilah aku wasiat?" Beliau
"!bersabda, "Janganlah engkau marah
Orang itu mengulangi permintaannya
berkali-kali. Beliau bersabda, "Janganlah
!"engkau marah

ً
أن رجال قال للنيب -صىل اهلل عليه وآَل وسلم-
َ ْ َ ْ َّ
فرد َد م ً
ِرارا ،قال ال
 :أوصين ،قال ال تغضب
َْ َ ْ
تغضب

 .1189احلديث:

**

1189. Hadis:

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رجال قال للنيب
َْ َ ْ
صىل اهلل عليه وآهل وسلم :-أوصين ،قال ال تغضبَْ َ ْ
فرد َد ِم ً
رارا ،قال ال تغضب».
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu secara marfū',
"Sesungguhnya seseorang berkata kepada Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Berilah aku
"!wasiat?" Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah
Orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali.
!"Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

طلب أحد الصحابة -رضوان اهلل عليهم -من انليب Salah seorang sahabat -raḍiyallāhu 'anhu- meminta
kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamصىل اهلل عليه وسلم -أن يأمره بيشء ينفعه يف ادلنيا sesuatu yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirat.واآلخرة ،فأمره أال يغضب ،ويف وصيته "ال تغضب" Maka beliau menyuruhnya agar jangan marah. Dalam
wasiat beliau "Jangan kau marah!" dapat mengusir
دفع ألكرث رشور اإلنسان.
mayoritas pemicu keburukan manusia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• أوصين  :يقال :أوىص فالنا باليشء :أمره به وفرضه عليه.

• ال تغضب  :ال تتعرض ملا جيلب الغضب ،وال تفعل ما يأمرك به ،والغضب :ضد الرضا.
• فردد  :كرر ذلك الرجل قوهل( :أوصين).

فوائد احلديث:

َ
وص ْ
ين".
 .1حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع ماينفع ،لقوهل" :أ ِ ِ
 .2معاجلة لك ذي مرض بما يناسب مرضه ،إن صح أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خص هذا الرجل بهذه الوصية ،ألنه اكن غضوبا.
 .3اتلحذير من الغضب فإنه مجاع الرش ،واتلحرز منه مجاع اخلري.

 .4األمر باألخالق اليت إذا ختلق بها املرء وصارت هل اعدة دفعت عنه الغضب عند حصول أسبابه ،اكلكرم والسخاء ،واحللم واحلياء ،وغري ذلك.
 .5من حماسن ادلين اإلساليم أنه ينىه عن مساوئ األخالق.

 .6جواز طلب الوصية من العالم.

 .7جواز االسزتادة من الوصية.

 .8فيه شاهد لقاعدة سد اذلرائع.
ُ
 .9فيه شاهد ملا خص به انليب من جوامع اللكم.

 .10انليه عن اليشء نيه عن أسبابه ،وأمر بما يعني ىلع تركه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه .رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن
عثيمني ،دار الرثيا للنرش .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1424ـه2003 -م .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب،
الطبعة اثلانية .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)4709( :
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“Bahwasanya ada seorang pria yang
mencium seorang wanita, lalu ia datang
ً
ًَُْ
menemui Nabi Shallallâhu ‘alaihi wa sallam صىل-  فأىت انليب،أن رجال أصاب من امرأ ٍة قبلة
kemudian menyampaikan hal itu. Maka
: فأنزل اهلل تعاىل، فأخِّبه-اهلل عليه وسلم
Allah Ta‘âlâ pun menurunkan ayat: “Dan
tegakkanlah shalat di kedua ujung siang
(وأقم الصالة طريف انلهار وزلفا من الليل إن
(pagi dan petang), dan pada bagian
)احلسنات يذهنب السيئات
permulaan malam. Sesungguhnya
perbuatan-perbuatan baik itu menghapus
kesalahan-kesalahan.” (QS. Hud: 114).
**

1190. Hadis:

: احلديث.1190

ً
ً
 أن رجال: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن ابن مسعود
ًَ ُ
صىل اهلل عليه-  فأىت انليب،أصاب من امرأ ٍة قبْلة
َ
 (وأقم الصالة َط َر ِيف: فأنزل اهلل تعاىل، فأخربه-وسلم
َ وزلَ ًفا م َن الليل إن احل َ َس َنات يُ ْذه
ُ انل َهار
)نب الس ِي َئات
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
: أيل هذا يا رسول اهلل؟ قال:] فقال الرجل114 :[هود
ُ
ِّ ُ
.»يع أم ِيت ك ِهم
ِ « ِجل َ ِم

Dari Ibnu Mas‘ud Radhiyallâhu ‘Anhu secara marfu',
Bahwasanya ada seorang pria yang mencium seorang
wanita, lalu ia datang menemui Nabi Shallallâhu ‘alaihi
wa sallam kemudian menyampaikan hal itu. Maka Allah
Ta‘âlâ pun menurunkan ayat: “Dan tegakkanlah shalat
di kedua ujung siang (pagi dan petang), dan pada
bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatanperbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan.”
(QS. Hud: 114). Maka pria itu berkata: “Apakah ini
(khusus) untukku, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda:
“Untuk semua umatku secara keseluruhan”.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Ibnu Mas‘ud Radhiyallâhu ‘Anhu menceritakan bahwa
ada seorang pria dari kalangan sahabat Nabi
Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam yang bernama Abu alYusr; ia mencium seorang wanita yang bukan
mahramnya, lalu ia menyesali apa yang telah
dilakukannya. Ia pun mendatangi Nabi Shallallâhu
‘Alaihi wa Sallam guna menyampaikan kepada beliau
apa yang telah terjadi, maka terkait kasusnya itu, Allah
'Azza wa Jalla pun menurunkan ayat: “Dan tegakkanlah
shalat di kedua ujung siang (pagi dan petang)”,
maksudnya: kerjakanlah shalat-shalat yang ada di
kedua ujung siang, yaitu Shalat Subuh, Zhuhur dan
Ashar. “…dan pada bagian permulaan malam…”
maksudnya: kerjakanlah juga 2 shalat yang ada di awal
malam,
yaitu
Shalat
Maghrib
dan
Isya’.
“…Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu
menghapus kesalahan-kesalahan”, maksudnya bahwa
kelima shalat ini menjadi penghapus dosa-dosa kecil,
termasuk di dalamnya apa yang telah engkau lakukan.
Maka pria itupun bertanya: “Apakah ini (khusus)
untukku?”, maksudnya: apa (shalat) itu menjadi
penghapus dosa khusus untuk saya saja atau juga
untuk seluruh manusia. Beliau bersabda: “Untuk
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**

َيربنا ابن مسعود ريض اهلل عنه أن رجال من
أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم يسىم أبو اليرس

 فندم ىلع ما وقع منه "فأىت انليب،قبل امرأة أجنبية

صىل اهلل عليه وسلم فأخربه" بما وقع فيه "فأنزل اهلل

عز وجل" يف شأنه "أقم الصالة طريف انلهار" أي صل

 وهما الصبح والظهر،الصلوات اليت يف طريف انلهار

والعرص "وزلفا من الليل" أي وصل أيضا الصالتني
اللتني يف أول الليل وهما املغرب والعشاء "إن

احلسنات يذهنب السيئات" أي فإن هذه الصلوات

 ومنها ما فعلت "فقال،اخلمس كفارة لصغائر اذلنوب
 أيل هذا ؟" أي هل يه كفارة يل خاصة أو:الرجل
للناس اعمة "قال جلميع أميت" أي أن هذه الصلوات

 وقد روى.اخلمس كفارة ملن فعل ذلك من مجيع أميت

 أتتين امرأة تبتاع: فقال،أبو اليرس قصته هذه مفصلة
ً
 فدخلت،  إن يف ابليت تمرا أطيب منه:تمرا فقلت
 فأتيت أبا بكر، ميع يف ابليت فأهويت إيلها فقبلتها

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
semua umatku”, maksudnya: bahwa kelima shalat ini
menjadi penghapus dosa untuk siapa saja yang
melakukan hal itu dari seluruh umatku. Abu al-Yusr
telah meriwayatkan kisahnya secara terperinci. Ia
mengatakan: “Aku didatangi oleh seorang wanita yang
ingin membeli kurma. Maka aku pun mengatakan: ‘Di
rumahku ada kurma yang lebih baik dari ini.’ Wanita itu
pun masuk bersamaku ke dalam rumahku, lalu aku pun
mendekatinya, kemudian menciumnya. Aku pun lalu
mendatangi Abu Bakr, aku ceritakan kejadian itu
padanya. Ia berkata: ‘Tutupilah aibmu, lalu
bertaubatlah dan jangan memberitahukannya kepada
siapa pun.’ Namun aku tidak tahan. Aku pun
mendatangi Umar, aku ceritakan kejadian itu padanya.
Ia berkata: ‘Tutupilah aibmu, lalu bertaubatlah dan
jangan memberitahukannya kepada siapa pun.’ Namun
aku tak tahan. Aku pun menemui Rasulullah
Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam, lalu menceritakan hal itu
kepada beliau. Maka beliau bertanya: ‘Apakah aku
pernah meninggalkan perang di jalan Allah seperti ini’,
hingga ia berangan andai saja ia tidak masuk Islam
kecuali di saat itu, sampai-sampai ia mengira bahwa
termasuk penghuni neraka. Rasulullah Shallallâhu
‘Alaihi wa Sallam terdiam dalam waktu yang lama,
hingga Allah mewahyukan kepada beliau: ‘Dan
tegakkanlah shalat di kedua ujung siang (pagi dan
petang), dan pada bagian permulaan malam.
Sesungguhnya
perbuatan-perbuatan
baik
itu
menghapus
kesalahan-kesalahan…’
hingga
firmanNya: ‘…Itulah peringatan bagi orang-orang yang
selalu mengingat (Allah).’ Abu al-Yusr mengatakan:
‘Maka aku pun mendatangi beliau, lalu Rasulullah
Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam membacakannya
untukku. Para sahabat pun bertanya: ‘Wahai
Rasulullah, apakah (ayat ini) khusus untuk orang ini
atau untuk seluruh manusia?’ Beliau menjawab:
‘Bahkan untuk semua manusia.’ (HR. al-Tirmidzy, no.
3115, dihasankan oleh al-Albâny dalam Shahîh wa
Dha‘îf al-Tirmidzy, no. 3115) Dalam hadits yang lain:
“Tidak ada seorang muslim pun yang melakukan satu
dosa, lalu ia berwudhu', kemudian mengerjakan shalat
2 rakaat, lalu ia memohon ampun kepada Allah Ta‘âlâ
untuk dosa itu, melainkan akan diampuni untuknya”,
lalu beliau membaca kedua ayat ini: “Dan siapa
melakukan perbuatan dosa atau menzhalimi dirinya,
lalu ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan
mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang”, lalu turun ayat: “Dan orang-orang yang
jika melakukan perbuatan keji atau menzhalimi diri
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فذكرت ذلك هل قال اسرت ىلع نفسك وتب وال خترب

أحدا فلم أصرب فأتيت عمر فذكرت ذلك هل فقال
اسرت ىلع نفسك وتب وال خترب أحدا فلم أصرب فأتيت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فذكرت ذلك هل فقال

أخلفت اغزيا يف سبيل اهلل يف أهله بمثل هذا حىت

تمىن أنه لم يكن أسلم إال تلك الساعة حىت ظن أنه
من أهل انلار قال وأطرق رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم طويال حىت أوىح اهلل إيله (وأقم الصالة طريف
)انلهار وزلفا من الليل) إىل قوهل (ذكرى لذلاكرين

 فأتيته فقرأها يلع رسول اهلل صىل اهلل: قال أبو اليرس
عليه وسلم فقال أصحابه يا رسول اهلل أهلذا خاصة

 رواه الرتمذي.) (بل للناس اعمة: أم للناس اعمة قال

 وحسنه الشيخ األبلاين يف صحيح وضعيف،)3115(
 (ما من: ويف احلديث اآلخر،)3115(  برقم،الرتمذي
مسلم يذنب ذنبًا ثم يتوضأ فيصيل ركعتني ثم يستغفر
 وقرأ هاتني،)اهلل تعاىل ذللك اذلنب إال غفر هل
 (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر:اآليتني

اهلل جيد اهلل غفورا رحيما) (واذلين إذا فعلوا فاحشة
)47(  رواه أمحد برقم.أو ظلموا أنفسهم ) اآلية

 وهذا من سعة.وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر
رمحة اهلل تعاىل بعباده أن جعل الصلوات اخلمس

. وإال هللكوا،ونوافل الصالة كفارة ذلنوبهم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
mereka…” (HR. Ahmad, no. 47, dan sanadnya
)dishahîhkan oleh Syekh Ahmad Syakir
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• طريف انلهار  :غدوة وعشية.

• زلفا من الليل  :سااعت منه قريبة من انلهار.

• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1الصالة تكفر صغائر اذلنوب.
 .2هذا احلديث يؤكد أن العربة بعموم احلكم ال خبصوص السبب.
ُ
ْ
والغم ُز ال حد فيها ،وإنما تستوجب اتلعزير.
 .3القبْلة واللمس
 .4فيه أن النساء أعظم فتنة ىلع الرجال ،ما خال رجل بامرأة إال والشيطان ثاثلهما.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه - .بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.
 رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزةحممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410 -ـه 1990 -م.

الرقم املوحد)3656( :
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ً
 عن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رجال سأل انليب
ُ َ
 وإن، إن شئت فصم:الصيام يف السفر فقال
ْشئت فَأَ ْفطر
ِ

Bahwa Hamzah bin Amru Al-Aslami
bertanya kepada Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Haruskan
aku berpuasa dalam perjalanan?" Nabi
menjawab, "Jika kau mau, silakan puasa
dan jika kau mau, silakan berbuka".
**

1191. Hadis:

: احلديث.1191

َ
َ َْ
Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- bahwa Hamzah bin ع ْمرو
 "أن مح َزة بن: -ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ٍ
َ َْ
Amru Al-Aslami bertanya kepada Nabi Muhammad  أصوم يف:-صىل اهلل عليه وسلم- األسل ِيم قال للنيب
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Haruskan aku berpuasa
ُ َ
dalam perjalanan?" -Hamzah bin Amru Al-Aslami ، "إن شئت فصم: فقال- وَكن كثري الصيام- السفر؟
ََْ
adalah orang yang banyak berpuasa - Nabi menjawab,
."وإن شئت فأف ِط ْر
"Jika kau mau, silakan puasa dan jika kau mau, silakan
berbuka".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ
َ َ
Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- mengabarkan bahwa ع ْمرو
 أن محْ َزة بن-ريض اهلل عنها- أخربت اعئشة
ٍ
َ َْ
Hamzah bin Amru Al-Aslami -raḍiyallāhu 'anhuعليه
هلل
صىل
انليب
سأل
عنه
اهلل
ريض
يم
األسل
ِ
memberitahu Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bahwa dirinya berpuasa dalam perjalanan. صىل اهلل-  عن الصوم يف السفر؟ فخريه انليب-وسلم
Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam "إن شئت: فقال، بني الصيام والفطر-عليه وسلم
memberinya pilihan antara puasa dan berbuka. Beliau
bersabda, "Jika kau mau, silakan puasa dan jika kau  صوم: ومراده بالصوم هنا." وإن شئت فأفطر،فصم
ْ ُ
َ خ
mau, silakan berbuka." Yang dimaksud puasa di sini ص ٌة
 "يه ر:-صىل اهلل عليه وسلم- الفريضة؛ لقوهل
oleh Hamzah bin Amru Al-Aslami di sini adalah puasa
wajib, karena berdasarkan sabda Rasulullah -ṣallallāhu ، وهذا يشعر ؛ بأنه سأل عن صيام الفريضة."من اهلل
'alaihi wa sallam-, "Itu adalah keringanan dari Allah." Ini :  قال ريض اهلل عنه، ويدل ذللك ما أخرجه أبو داود
َ َُ َ
menunjukkan bahwa ia bertanya tentang puasa wajib ْ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ
َ ول اَّلل إ ِّين
ه
ي
ل
ع
ر
ف
ا
س
أ
ه
جل
اع
أ
ر
ه
ظ
ب
اح
ص
يا رس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
dan hal ini juga sebagaimana ditunjukkan oleh hadits
ْ ََ
َ َ ََ َ َ ُ ُ َ
َ َ ََ َْ ُْ
yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hamzah bin Amru وأك ِري ِه و ِإنه ربما صادف ِين هذا الشهر يع ِين رمضان
َ َ
-raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Wahai Rasulullah,  وحيتمل أنه سؤال عن." احلديث..َوأنَا أج ُد الْ ُقو َة
ِ
sesungguhnya
aku
pemilik
kendaraan;
aku
ً
menggunakan kendaraan itu untuk bepergian dan  (وَكن كثري:الصوم مطلقا الواجب وانلفل؛ لقوهلا
menyewakannya. Mungkin saja bulan ini aku  أن الفطر يف السفر رخصة، ومن هذا يتبني.)الصيام
memasuki Ramadhan dan aku memiliki kekuatan
 فمن أخذ، من اهلل
(untuk puasa)." Al-Hadits. Dari hadits tersebut jelas بالرخصة أصاب ومن صام جاز
ً
bahwa berbuka puasa dalam perjalanan adalah
. واعترب صيامه مؤديا للواجب عليه،هل ذلك
keringanan dari Allah. Barangsiapa mengambil
keringanan, maka ia telah tepat, dan barangsiapa
berpuasa maka itu boleh baginya. Dan puasanya itu
dihukumi menggugurkan kewajibannya (sah). Taisir Al'Allam, hlm (325), Tanbih Al-Afham, (3/429), Ta'sis AlAhkam, (3/237).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما جيوز للصائم
**
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راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أصوم  :حذفت همزة االستفهام  ،فالصحايب يستفهم من انليب صىل اهلل عليه وسلم عن حكم الصوم الواجب يف السفر.

• أصوم يف السفر  :املراد به :صوم رمضان .والصوم  :إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت خمصوص من شخص خمصوص مع انلية.

فوائد احلديث:
 .1اتلخيري بني الصيام والفطر ،ملن عنده قوة ىلع الصيام.
 .2صحة صوم رمضان يف السفر.
 .3يرس الرشيعة اإلسالمية.
 .4إثبات املشيئة للعبد.
 .5الرخصة يف الفطر يف السفر؛ ألنه مظنة املشقة.
 .6حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع أخذ العلم يلعملوا به.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -
الكويت  -الطبعة( :من  1427 - 1404ه).

الرقم املوحد)4507( :
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أن رجلني من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه

 Dua orang sahabat Nabi Muhammadṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar dari
tempat beliau pada suatu malam yang gelap
gulita, bersama mereka seolah ada dua
lampu di depan mereka.

وسلم -خرجا من عند انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يف يللة مظلمة ومعهما مثل املصباحني

 .1192احلديث:

بني أيديهما

**

1192. Hadis:

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن رجلني من أصحاب

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ada dua orang
sahabat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamkeluar dari tempat beliau pada suatu malam yang gelap
gulita, bersama mereka seolah ada dua lampu di depan
mereka. Ketika keduanya berpisah, setiap lampu itu
menyertai mereka sampai tiba di keluarganya.

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خرجا من عند انليب -
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -يف يللة مظلمة ومعهما مثل

املصباحني بني أيديهما ،فلما افرتقا ،صار مع لك

واحد منهما واحد حىت أىت أهله.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الرشيف كرامة ظاهرة لرجلني من

أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد جاء يف
ُ
بعض طرق احلديث أنهما :عبَاد بن برش ،وأسيد بن

حضري -ريض اهلل عنهما .-وذلك أن هذين
الصحابيني اجلليلني اكنا عند انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يف يللة ذات ظالم شديد ال يستطيع اإلنسان
اعدة السري فيها بسهولة؛ فأكرمهما اهلل تعاىل
بكرامة عجيبة؛ ويه أنه جعل أمامهما نورا يشبه

ضوء ملبة الكهرباء ييضء هلما الطريق اذلي يسريان

فيه ،فلما افرتق هذان الصحابيان اجلليالن أصبح مع

لك واحد منهما ضوء مستقل يلصل لك واحد منهما

إىل بيته بسهولة واطمئنان.

Makna global:
**

Dalam hadis mulia ini terdapat karamah yang jelas
 pada dua orang dari sahabat Nabi Muhammadṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dalam beberapa jalur
hadis lainnya disebutkan bahwa kedua sahabat itu
 adalah 'Abād ibn Basyar dan Usaid ibn Hudhairraḍiyallāhu 'anhuma-. Keduanya berada bersama Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di sebuah
malam yang gelap gulita di mana manusia biasanya
tidak akan bisa berjalan di malam seperti itu dengan
mudah. Allah Ta'ālā memuliakan keduanya dengan
karamah yang mengagumkan, yaitu Dia menjadikan
cahaya di depan keduanya laksana cahaya bola lampu
listrik yang menerangi jalan yang sedang keduanya
tempuh. Ketika kedua sahabat mulia ini berpisah,
ternyata bersama mereka masing-masing ada cahaya
sehingga mereka bisa sampai ke rumah dengan
mudah dan tenang.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مظلمة  :ذات ظلمة.

• مثل املصباحني  :مثل ملبة الكهرباء تيضء هلما الطريق.

فوائد احلديث:
 .1كرامة الصحابيني عباد بن برش وأسيد بن حضري؛ بأن اهلل تعاىل قد أنار هلما طريقهما يف يللة مظلمة ال نور فيها.
 .2اهلل سبحانه يعني لك من خرج من بيته يف سبيل مرضاته سبحانه والقيام بما حيبه ويرضاه.
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 .3انلور احليس اذلي أظهره اهلل هلذين الصحابيني يتضمن نورا معنويا ،وهو أن اهلل يفتح ىلع من يشاء من عباده بأنوار اهلداية واالستقامة والعلم
وغريها لرضاه عنهما.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض

الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،اعتىن بها :خليل
مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3466( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- apabila telah bersiap tidur
beliau meniup pada kedua (telapak) tangan
dan membaca Al-Mu'awwiżāt, serta
mengusapkan keduanya pada tubuh beliau.

 َكن إذا-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
َُ َر
،ات
ِ  وقرأ بالمعوذ،أخذ مضجعه نفث يف يديه
ومسح بهما جسده

**

1193. Hadis:

: احلديث.1193

صىل اهلل عليه-  أن انليب-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َ ََ ُ َ ْ َ
 وقرأ،ج َعه نفث يف يديه
 اكن إذا أخذ مض-وسلم
َ ِّ َ ُ
 أن انليب: ويف رواية. ومسح بهما جسده،ات
ِ بالمعوذ
َ
اش ِه لك
ِ  اكن إذا أ َوى إىل فِ َر-صىل اهلل عليه وسلمَ ََ
َ ََ
 «قل هو: ثم نفث فيهما فقرأ فيهما،مج َع كفيْ ِه
يللة

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- apabila telah bersiap tidur beliau
meniup pada kedua (telapak) tangan dan membaca AlMu`awwiżāt, serta mengusapkan keduanya pada tubuh
beliau. Dalam riwayat lain, "Bahwa Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- apabila datang ke tempat tidur di
setiap malam, beliau menggabungkan kedua telapak
tangan, kemudian meniup keduanya lalu membaca di
keduanya, "Qul huwallāhu aḥad" dan "Qul a'ūżu bi
rabbil falaq" dan "Qul a'ūżu bi rabbin nās". Selanjutnya
beliau mengusapkan keduanya semampu beliau pada
tubuh. Beliau mulai mengusapkan keduanya dari
kepala dan wajah, lalu bagian tubuh di bawahnya.
Beliau melakukan hal ini tiga kali.

 وقل أعوذ برب، وقل أعوذ برب الفلق،اهلل أحد

 يبدأ،انلاس» ثم مسح بهما ما استطاع من جسده
َ َْ
 يفعل، وما أق َبل من جسده،بهما ىلع رأسه ووجهه

.ذلك ثالث مرات

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Ummul Mukminin (Aisyah), istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi صىل اهلل عليه- تروي نلا أم املؤمنني زوجة نبينا
wa sallam- di dunia dan akhirat, meriwayatkan pada
َ
،الرشيفة
انلبوية
السنة
 هذه: يف ادلنيا واآلخرة-وسلم
kita sunah Nabi yang mulia ini. Bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, di setiap malam, apabila  لك يللة إذا أخذ-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ً
telah bersiap tidur beliau menggabungkan kedua ً
ً مضجعه يضم كفيه
معا ثم ينفخ فيهما نفخا لطيفا
telapak tangan, kemudian meniup ke dalam keduanya
dengan tiupan yang lembut tanpa air ludah, dan  "قل هو اهلل احد" و"قل أعوذ: ويقرأ فيهما،بال ريق
ً
membaca, "Qul huwallāhu aḥad" dan "Qul a'ūżu bi  سواء نفح أوال،" و"قل أعوذ برب انلاس، "برب الفلق
rabbil falaq" dan "Qul a'ūżu bi rabbin nās". Baik meniup
dulu kemudian membaca, atau membaca dulu  أو قرأ أوال ثم نفخ ال يرض؛ ألن احلديث ال،ثم قرأ
kemudian meniup, tidak masalah. Karena hadis ini  ثم يمسح بهما ما،يدل ىلع الرتتيب واتلعقيب
tidak menunjukkan urutan. Selanjutnya mengusapkan
 وما،استطاع من جسده يبدأ بهما ىلع رأسه ووجهه
keduanya semampu beliau pada tubuh, dengan
memulai dari kepala dan wajah, lalu bagian tubuh di  يفعل ذلك ثالث مرات من القراءة،أقبل من جسده
bawahnya. Beliau membaca, meniup dan mengusap
.وانلفخ واملسح
sebanyak tiga kali.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة:اتلصنيف
. رواه ابلخاري بالروايتني:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. نفخ لطيف بال ريق: انلفث: • نفث يف يديه
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• املعوذات  :املراد بها " :قل اهلل هو اهلل أحد" ،و" قل أعوذ برب الفلق" ،و" قل أعوذ برب انلاس" ،وأطلق ىلع اثلالثة اسم "املعوذات" من باب
اتلغليب.

فوائد احلديث:

ً
 .1قول اعئشة -ريض اهلل عنها" :-اكن إذا أوى إىل فراشه لك يللة" يدل ىلع أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن حمافظا ىلع ذلك.

 .2تفاضل بعض آيات وسور القرآن ىلع بعض ،فآية الكريس أعظم آية يف كتاب اهلل -تعاىل ،-وسورة الفاحتة يه أفضل سور القرآن ،والسور اليت
وردت يف احلديث يدل ىلع فضلها ورشفها هذا احلديث.

 .3بيان ما للقرآن من تأثري يف حفظ اإلنسان بإذن اهلل -تعاىل -من اجلن وسائر األمراض.

 .4املسح بايلد عند الرقية أقوى يف انلفع.

 .5هذا اذلكر مع تضمنه للحفظ وحتصني العبد فهو عبادة وقرىب هلل -تعاىل ،-وعمل صالح َيتم به املسلم يللته.

 .6يعلمنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث بالقول والعمل ما نقوهل ونفعله إذا أردنا انلوم ،ويف ذلك اللجوء اتلام هلل تعاىل وانلجاة من
لك رضر.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه- .

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه - .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم؛ مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،حممد
بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا،
الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.

الرقم املوحد)5879( :

314

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- pernah bertanya ketika beliau sakit
sebelum meninggalnya, beliau bertanya,
“Dimana aku besok, dimana aku besok?”.
Beliau menghendaki besok adalah hari
giliran Aisyah. Lalu istri-istri beliau yang
lain mengizinkannya untuk bermalam di
rumah siapa pun yang beliau kehendaki.

 َكن يسأل-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
، «أين أنا غدا: يقول،يف مرضه اذلي مات فيه

 فأذن َل أزواجه،أين أنا غدا» يريد يوم اعئشة
يكون حيث شاء

**

1194. Hadis:

: احلديث.1194

صىل اهلل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َُ
، اكن ي َ ْسأل يف مرضه اذلي مات فيه-عليه وسلم
َ
َ
، أيْن أنا غ ًدا» يُريد يوم اعئشة، «أيْن أنا غ ًدا:يقول
َ َ
 فاكن يف بيْت،فأ ِذن هل أزواجه يكون حيث شاء

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah bertanya ketika
beliau sakit sebelum meninggalnya, beliau bertanya,
“Dimana aku besok, dimana aku besok?”. Beliau
menghendaki besok adalah hari giliran Aisyah. Lalu
istri-istri beliau yang lain mengizinkannya untuk
bermalam di rumah siapa pun yang beliau kehendaki.
Beliau pun akhirnya bermalam di rumah Aisyah hingga
beliau wafat di sisinya. Aisyah berkata, “Beliau wafat
pada hari giliranku, di rumahku, Allah mewafatkan
beliau dalam posisi kepala beliau berada di antara
leherku dan bagian bawah dari perutku, serta air liurnya
bercampur dengan air liurku.” Kemudian Aisyah
berkata, “Lalu masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar
dengan membawa siwak yang biasa dipakainya,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat
kepadanya,
lalu
aku
pun
berkata kepada
Abdurrahman, “Berikanlah siwak itu kepadaku wahai
Abdurrahman.” Diapun memberikannya kepadaku, lalu
aku pun mengunyahnya (agar lembut) kemudian
memberikannya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam-, kemudian beliau pun bersiwak dengannya
sementara beliau bersandar ke dadaku".

 فمات يف ايلوم: قالت اعئشة،اعئشة حىت مات عندها
ََ
 فقبَ َضه اهلل وإن، يف بييت،اذلي اكن يدور يلع فيه
ُ
َ
َْ َ ََْ
ْ َ
َ َوخال
 ثم،ييق
ر
ه
يق
ر
ط
،ي
ر
ح
وس
ري
رأسه بلني حن
ِ ِ
ِ
َ
َ
 دخل عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه ِسواك:قالت
ُّ َ ي َ ْس
-صىل اهلل عليه وسلم-  فنظر إيله رسول اهلل،نت به
ْ
، أع ِطين هذا السواك يا عبد الرمحن: فقلت هل،
ْ
ََ
ْ
ْ ََ
 فأع َطيته رسول اهلل، ثم َم َضغتُه، فق َض ْمتُه،فأع َطا ِنيه
َ ْ
َ
 وهو ُم ْست ِند إىل،فاسنت به
-صىل اهلل عليه وسلم.صدري

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menceritakan tentang harihari terakhir kehidupan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, dan bahwa ketika beliau sakit sebelum
meninggalnya, beliau bertanya, “Dimana aku besok,
diamana aku besok?.” Pertanyaan ini adalah bentuk
permintaan izin secara tidak langsung kepada para
istrinya agar beliau dapat berada di sisi Aisyah. Oleh
karena itu, mereka pun memahami hal itu dan
mengizinkannya. Beliau pun tinggal di rumah Aisyah
hingga beliau wafat. Aisyah -raḍiyallāhu 'anhāmenyebutkan bahwa beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- wafat di pangkuannya, di rumahnya, dan Allah
mewafatkannya dalam posisi kepala beliau bersandar
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 عن األيام األخرية يف-ريض اهلل عنها- خترب اعئشة
َ ُ
 وأنه اكن يف,-اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم
 َصىل- حياة رسول اهلل
ً  (أين أنا: ويقول,مرضه اذلي مات فيه يسأل
غدا أين

ً أنا
غدا؟) وهذا االستفهام تعريض لالستئذان من

 وذلا فهمن ذلك فأذن,أزواجه أن يكون عند اعئشة

ريض اهلل-  وذكرت اعئشة, فبيق فيه حىت مات,هل

-تعاىل-  وأن اهلل, يف بيتها, أنه مات يف نوبتها-عنها

أي رئتها أو-  بني سحرها,قبضه ورأسه ىلع صدرها

-أي موضع القالدة من العنق-  وحنرها,-أسفل بطنها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 ,ثم ذكرت أن ريقها خالط ريق رسول اهلل -صىل اهلل di atas dadanya, diantara bagian bawah dari perutnya
dan lehernya. Selanjutnya Aisyah -raḍiyallāhu 'anhāعليه وسلم -بسبب السواك؛ وذلك أن عبد الرمحن بن menyebutkan bahwa air liurnya telah bercampur
أىب بكر-ريض اهلل عنه أخا اعئشة -دخل ىلع انليب dengan air liur beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
disebabkan karena siwak; hal itu terjadi ketika
صىل اهلل عليه وسلم -يف حال الزنع ومعه سواكAbdurrahman bin Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhuرطب ،يدلك به أسنانه ,فلما رأى انليب -صىل اهلل saudara laki-laki Aisyah masuk ke dalam kamar Nabi -
عليه وسلم -السواك مع عبد الرمحن مد إيله برصهṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan membawa siwak ،
basah dan beliau dalam keadaan sedang menghadapi
اكلراغب فيه ،ففطنت اعئشة -ريض اهلل عنهاkematian, dengan siwak tersebut dia membersihkan -
فأخذت السواك من أخيها ،وقصت رأس السواك gigi-giginya. Tatkala Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
ً
ً
melihat siwak tersebut, beliau memandangnya seakan
املنقوض ،ونقضت هل رأسا جديدا ومضغته ويلنته,
beliau menginginkannya. Aisyah -raḍiyallāhu 'anhāثم ناوتله انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاستاك بهmengerti lalu mengambil siwak tersebut dari ,
فاكنت اعئشة -ريض اهلل عنها -مغتبطةُ ،
وحق هلا saudaranya, lalu memotong ujungnya yang telah digigit
(terpakai), kemudian ia membuatkan kembali ujung
yang
baru
dengan
menggigitnya
ذلك ،بأنه -صىل اهلل عليه وسلم -تويف ورأسه ىلع dan
 menghaluskannya, lalu memberikannya kepada Nabiصدرها.
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliau pun bersiwak
dengannya. Dahulu Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- merasa
sangat beruntung dan ia memang berhak untuk bangga
dengan hal tersebut, yaitu bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- wafat dalam keadaan kepala beliau
bersandar di dadanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• أين أنا غدا  :هذا االستفهام لالستئذان منهن أن يكون عند اعئشة ,وذلا فهمن ذلك فأذن هل.
• حنري  :انلحر :موضع القالدة.
ْ
• َسحري  :السحر :الرئة ،وقيل أسفل ابلطن.

• وخالط ريقه رييق  :أي بسبب السواك.
• يسنت به  :يُ ِم ُّر السواك ىلع أسنانه ،كأنه حيددها.
َ
• فق ِضمته  :كرسته وقطعته.
• مضغته  :عضته بأسنانها ،يللني.

فوائد احلديث:
 .1بيان وجوب العدل يف القسم بني الزوجات ،وعدم تفضيل بعضهن ىلع بعض يف املبيت وغريه.
 .2أن القسم واجب حىت يف حالة املرض؛ ألن الغرض منه املبيت والعرشة ،ال نفس اجلماع.
 .3أن اهلوى انلفيس واملحبة القلبية إىل بعض الزوجات ال تنايف القسم والعدل؛ ألن هذا ليس يف وسع اإلنسان ،وإنما هو أمر يملكه اهلل -تعاىل-
وحده.

 .4أن الزوجة األخرى أو الزوجات إذا أ ِذن للزوج أن يبيت عند من يشاء منهن جاز هل ذلك؛ ألن احلق هلن وأسقطنه برضاهن.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .5حسن عرشة زوجات انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وريض اهلل عنهن ،وإيثارهن ما حيبه ىلع حمبة أنفسهن؛ فقد علمن رغبة إقامته -صىل اهلل
عليه وسلم -يف بيت اعئشة ،فتنازلن عن حقهن؛ يلمرض يف بيتها.

 .6فضل اعئشة -ريض اهلل عنها ،-فلو لم يكن عندها من حسن العرشة ولطف اخلدمة وكمال اخللق ملا آثرها ىلع غريها بالرغبة يف املقام
عندها.
ُ
َ
 .7جيوز لإلنسان أن ي َع ِّرض برغبته باليشء ملن يريد منه قضاءها ،وال يعترب هذا اتلعريض من انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -
أمرا يشينه؛ ألنهن

يعرفن ذلك فيه.
ً
 .8أن األفضل لإلنسان أن يفعل اذلي هو خري ،ولو لم جيب عليه؛ فالقسم بني الزوجات ليس واجبا ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-خصوصية
هل ،ومع هذا رااعه حىت يف هذه احلالة الشديدة عليه.
 .9استحباب االستياك بالسواك الرطب ,وإصالح السواك وتهيئته.

 .10جواز االستياك بسواك غريه بعد تطهريه وتنظيفه.
ُ
 .11أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برش جتري عليه أحاكم البرشية ,فيمرض وجيوع ويربد وحيرت وينىس ,وأنه إنما فضل ىلع اخللق بالرسالة.
ً
ًّ
حقيقيا ,وهذا املوت موت ابلدن ,وأما يف الربزخ فهو ٌّ
يح -صىل اهلل عليه وسلم -أكمل احلياة.
 .12أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مات موتا

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ,أمحد بن حممد بن أىب بكر بن
عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ,الطبعة :السابعة  1323 ،ـهالكواكب ادلراري يف رشح صحيح
ابلخاري ,حممد بن يوسف بن يلع بن سعيد ،شمس ادلين الكرماين ,دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ,طبعة أوىل 1356 :ـه1937 -م .توضيح
ِّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ,عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ,حتقيق حممد صبيح حالق ,مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة
الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ت :سمري بن أمني الزهريي ,دار الفلق  -ط:
السابعة  1424 ،ـهاملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للفيويم  ,املكتبة العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)58131( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
 م َّر يف-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ْ َ ٌ ُُ
ٌَ ْ ُ
 فأل َوى، َوعصبة من النساء قعود،املسجد يوما

Bahwa suatu hari Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- lewat di masjid. Saat itu
sekelompok wanita sedang duduk-duduk,
lantas beliau melambaikan tangannya
sambil mengucapkan salam.

بيده بالتسليم

**

1195. Hadis:

: احلديث.1195

 أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنها- عن أسماء بنت يزيد
ٌ ْ
 َو ُعصبَة، َمر يف املسجد يوما-صىل اهلل عليه وسلمْ َ ٌ ُ
 وهذا حممول. فأل َوى بيده بالتسليم،من النساء ق ُعود

Dari Asma' binti Yazid -raḍiyallāhu 'anha- bahwa
"Suatu hari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamlewat di masjid. Saat itu sekelompok wanita sedang
duduk-duduk, lantas beliau melambaikan tangannya
sambil mengucapkan salam." Ini bisa diartikan bahwa
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenyatukan antara lafaz (salam) dengan isyarat. Ini
dipertegas oleh riwayat Abu Dawud, "Lantas beliau
mengucapkan salam kepada kami".

 مجع بني اللفظ-صىل اهلل عليه وسلم- ىلع أنه
. فسلم علينا: ويؤيده أن يف رواية أيب داود،واإلشارة

**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Makna hadis: Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- melewati masjid dan mendapatkan
sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk. Lantas
beliau memberi isyarat kepada mereka dengan salam.
Zahir riwayat ini menyebutkan bahwa beliau cukup
memberi salam kepada mereka dengan isyarat tanpa
ucapan. Hanya saja, dalam riwayat Abu Dawud yang
diisyaratkan oleh penulis Rahimahullah memberikan
petunjuk yang jelas bahwa beliau melontarkan salam
kepada mereka secara lafazh. Barangkali Nabi
Muhammad
-ṣallallāhu
'alaihi
wa
sallammenggabungkan antara isyarat tangan dengan ucapan
karena jauhnya (jarak) mereka. Sementara itu,
mengucapkan salam kepada para wanita mahram
adalah sunnah tidak ada permasalahan di dalamnya.
Adapun menjawabnya adalah wajib. Sedangkan
ucapan salam seorang lelaki kepada sekelompok
wanita, itu bukan dosa berdasarkan makna literal
hadits dengan syarat aman dari fitnah. Adapun jika ada
wanita sendirian, maka tidak boleh mengucapkan
salam kepadanya, kecuali jika ia seorang wanita tua
yang sudah tidak menggairahkan (menarik) maka tidak
berdosa karena aman dari fitnah. Sedangkan jika
dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka hendaknya
tidak mengucapkan salam. Karena itu, sudah menjadi
kebiasaan manusia sekarang tidak mengucapkan
salam kepada wanita ketika bertemu di pasar dan ini
pendapat yang tepat. Tetapi jika engkau datang ke satu
rumah dan mendapati seorang istri kenalanmu dan
engkau mengucapkan salam kepadanya, maka tidak

318

 مر-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:معىن احلديث
ً
ً
 فأشار إيلهن،باملسجد فوجد مجعا من النساء قعودا

 وهذا حممول ىلع أنه لم يكتف بالسالم، بالسالم
 لرواية أيب داود اليت،عليهن باإلشارة من غري نطق

 ادلالة داللة واضحة-رمحه اهلل- أشار إيلها انلووي
) (ويه فسلم علينا:ىلع أنه ألىق عليهن السالم لفظا

 مجع بني اإلشارة بايلد-صىل اهلل عليه وسلم- ولعله
 وإلقاء السالم ىلع النساء.واللفظ بلعده عنهن
 وأما إلقاء،املحارم سنة ال إشاكل فيها والرد واجب
 فال حرج فيه،الرجل السالم ىلع مجاعة النساء

 أما إذا.لظاهر احلديث لكن برشط أمن الفتنة
ِّ
اكنت املرأة لوحدها فال يسلم عليها إال أن تكون

عجوزا غري مشتها ٍة فال حرج ألمن الفتنة وأما إذا

 وهلذا جرت اعدة انلاس،خشيت الفتنة فال يسلم
ِّ
ايلوم أن اإلنسان ال يسلم ىلع املرأة إذا القاها يف
 ولكن لو أتيت بيتك،السوق وهذا هو الصواب

ووجدت فيه نساء من معارفك وسلمت فال بأس وال
 ومىت أمنت الفتنة فإن ذلك،حرج برشط أمن الفتنة

 فال، وأما مع احتمال الفتنة واحتمال الرضر،سائغ
ِّ
ِّ
 قال. والنساء كذلك ال يسلمن ىلع الرجال،يسلم
 "وأما النساء فإن كن مجيعا:-رمحه اهلل- انلووي

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
سلم عليهن  ...وأما األجنيب فإن اكنت عجوزا ال ada masalah dan tidak berdosa dengan syarat aman
dari fitnah. Ketika aman dari fitnah, maka hal itu boleh
تشتىه استحب هل السالم عليها واستحب هلا السالم saja. Adapun jika mengandung kemungkinan adanya
عليه ومن سلم منهما لزم اآلخر رد السالم عليه وإن fitnah dan bahaya, maka tidak boleh mengucapkan
salam. Demikian juga seorang wanita tidak boleh
اكنت شابة أو عجوزا تشتىه لم يسلم عليها األجنيب
mengucapkan salam kepada sekelompok laki-laki. Anِّ
ً
ولم تسلم عليه ومن سلم منهما لم يستحق جوابا" Nawawi Rahimahullah berkata, "Adapun perempuan,
jika mereka dalam kelompok bersama, maka
انتىه.
hendaknya mengucapkan salam kepada mereka.
)Sedangkan lelaki asing, jika wanita (yang ditemuinya
seorang wanita tua yang tidak menggairahkan maka
disunnahkan mengucapkan salam kepadanya.
Demikian juga wanita tua itu disunnahkan
mengucapkan salam kepadanya. Jika salah seorang
dari keduanya mengucapkan salam, maka yang
lainnya wajib menjawabnya. Jika perempuan (yang
ditemui itu) lajang (muda) atau sudah tua namun
menimbulkan gairah, maka seorang lelaki asing tidak
boleh mengucapkan salam kepadanya dan perempuan
itu pun tidak boleh mengucapkan salam kepadanya.
Jika salah satu di antara keduanya mengucapkan
salam, maka tidak perlu dijawab." Selesai.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وابن ماجه.

اتلخريج :أسماء بنت يزيد -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• العصبة من انلاس  :اجلماعة من انلاس ،من العرشة إىل األربعني.
• ألوى بيده  :أشار بيده.

فوائد احلديث:
 .1جواز السالم باإلشارة مع اتللفظ بالسالم عند التسليم ىلع من اكن بعيدا ،أما االقتصار ىلع اإلشارة فمكروه وذلك بديلل انليه عن التسليم
باإلشارة يف حديث آخر وأنه من فعل غري املسلمني.
ً
 .2جواز سالمه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع النساء لعصمته من الفتنة ،أما غريه فال ،إال أن تكون عجوزا غري مشتهاة فال حرج ألمن الفتنة.

 .3جواز جلوس النساء مع بعضهن يف ماكن ال يؤدي إىل فتنة أو رضر باملارة.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  -بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـهسنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد
فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -مسند اإلمام أمحد
بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه2001 -
م  -سنن ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.

الرقم املوحد)3735( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 نىه أن-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ُ َّ َ َ ْ َ
الرجل قائما
ينت ِعل

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- melarang seseorang mengenakan
sandal sambil berdiri.
**

1196. Hadis:

: احلديث.1196

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah - صىل اهلل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن جابر
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang seseorang
ً  نىه أن يَنْتَع َل الر ُجل-عليه وسلم
.ا
قائم
ِ
mengenakan sandal sambil berdiri".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadits ini mengandung larangan mengenakan sandal هذا احلديث فيه انليه عن لبُس انلعال قائما؛ ألن
sambil berdiri. Sebab, mengenakan sandal sambil
ُ
duduk lebih mudah dan lebih memungkinkan. Hukum  وهذا احلكم،لبسها وهو قاعد أسهل وأمكن
ini dikhususkan jika sandal tersebut butuh penanganan خمتص فيما إذا اكن انلعل حيتاج إىل معاجلة يف إدخاهل
ْ ِّ
dalam memasukkannya ke kaki. Sebab, seseorang
الرجل؛ ألن اإلنسان لو انتعل قائما وانلعل حيتاج
يف
ketika mengenakan sandal sambil berdiri, padahal
sandal itu membutuhkan penanganan, maka mungkin ،إىل معاجلة فربما يسقط إذا رفع رجله يلصلح انلعل
saja ia jatuh ketika mengangkat kakinya untuk أما انلِّعال املعروفة اآلن فال بأس أن ينتعل اإلنسان
memperbaiki sandalnya. Adapun sandal yang dikenal
sekarang maka seseorang tidak berdosa untuk وهو قائم وال يدخل ذلك يف انليه؛ ألن نعانلا املوجودة
memakainya sambil berdiri dan tidak masuk ke dalam  وال.يسهل خلعها ولبسها من غري حاجة إىل اجللوس
larangan ini, mengingat sandal-sandal yang ada
فرق بني الرجل واملرأة يف احلكم؛ ألن األحاكم
sekarang mudah dilepas dan dikenakan tanpa perlu
duduk. Dalam hukum ini tidak ada perbedaan antara الرشعية ال تفرق بني الرجل واملرأة إال ما دل ادليلل
ُ  وأما ختصيص احلديث هنا بالر.ىلع اتلخصيص
laki-laki dan perempuan, karena hukum-hukum syariat جل؛
tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan,
kecuali jika ada dalil yang menunjukkannya secara فألن الرجال هم أكرث خروجا وبروزا من املرأة فذللك
khusus. Adapun pengkhususan Hadis di sini kepada
.خصهم باذلكر
laki-laki, karena para lelaki adalah orang yang paling
banyak keluar masuk dan tampil daripada wanita.
Karena itulah mereka disebutkan secara khusus.
Syarah Riyadhush Shalihin, karya Ibnu Utsaimin,
(6/388) dengan tambahan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

َ ْ
ْ
. يدخل ِرجله يف انلعل: • يَنتَ ِعل

:فوائد احلديث
 فإذا لم حيتج لالستعانة بيده، وذلك إذا اكن حيتاج إىل االستعانة بيده يف لبسه، واستحباب القعود حني االنتعال، كراهة لبس انلعل حال القيام.1
.فال كراهة

. يلبدو املسلم ىلع أحسن حال، اهتمام اإلسالم باآلداب حىت يف كيفية لبس انلعل.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن
األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف
انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص
ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش،
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
الطبعة  1426 :ـه
احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب
العربية.

الرقم املوحد)8944( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhubahwa seseorang didatangkan di
hadapannya, lalu dikatakan padanya, "Ini
si fulan, jenggotnya meneteskan khamar."
Ia mengatakan, "Sesungguhnya kami
dilarang memata-matai, namun jika
nampak suatu bukti pada kami maka kami
menghukumi berdasarkan itu." (Hadis
Hasan Sahih. HR. Abu Daud dengan sanad
yang sesuai syarat Bukhari dan Muslim).

ُ
ُ
ُ
ُ َْ
 هذا فالن تقطر حليته:أنه أ ِيت برجل فقيل َل
َْ ُ
ُّ َ
َْ
 ولكن، إنا قد ن ِهينا عن اتلَّجس ِس: فقال،مخ َرا
ُ َ ْ َ
َ
 نأخذ به،ِش ٌء
إن يظهر نلا

: احلديث.1197

**

1197. Hadis:

ُ  أنه أُيت:-ريض اهلل عنه- عن ابن مسعود
برجل فقيل
ِ
َ
َْ
ُ
ُ
َ
ْ
 إنا قد ن ِهينا عن: فقال، هذا فالن تق ُطر حليته َخْ ًرا:هل
ُ َ ْ َ
َ اتل
. نأخذ به،يش ٌء
 ولكن إن يَظهر نلا،ج ُّس ِس

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa seseorang
didatangkan di hadapannya, lalu dikatakan padanya,
"Ini si fulan, jenggotnya meneteskan khamar." Ia
mengatakan, "Sesungguhnya kami dilarang mematamatai, namun jika nampak suatu bukti pada kami maka
kami menghukumi berdasarkan itu".

 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih
Makna global:

ُ

:املعىن اإلمجايل

ُ  أيت هل ب َر-ريض اهلل عنه- إن ابن مسعود
Didatangkan pada Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- جل قد َرشب
ِ
seorang laki-laki yang telah minum khamar. Kondisinya
َ
menunjukkan hal tersebut, yakni jenggotnya  أن حليته: ويه،اخلمر وقرينة احلال تدل ىلع ذلك
َْ
َ
ً
ً
meneteskan khamar. Maka ia memberikan jawaban  فأجابهم بأننا منهيون رشاع عن،َخرا
تقطر
bahwa menurut syariat; kita dilarang mencari-cari
َ اتل
َ ج ُّسس ىلع اآلخرين؛ ألن ظاهر حال
الرجل أنه
ِ
keburukan orang lain, karena nampaknya orang ini
minum khamar dengan sembunyi-sembunyi, namun  ولكن هؤالء القوم جتسسوا عليه،رشبه متخفيا
َ
ٌ
mereka memata-matainya hingga menangkap basah يشء
 لكن إذا ظهر نلا،حىت أخرجوه ىلع هذه احلالة
orang tersebut dalam kondisi ini. Akan tetapi bila suatu
َْ
ََ
من
ه
س
ف
ن
ىلع
ر
وتبني وثبت بالشهود العدول أو أق
ِ
bukti nampak dengan jelas pada kita, terbukti dengan
َ  فإننا نَعامله بمقتضاه من،غري َجتَ ُّسس عليه
saksi-saksi yang terpercaya, atau pelakunya mengakui ح ٍّد أو
ٍ
ْ َ ََ ْ
tanpa dimata-matai, maka kita menyikapinya sesuai
. ومن استرت بِسرت اهلل فال نؤاخذه،تعزير
dengan konsekuensi keburukannya baik berupa had
atau takzir. Adapun orang yang menyembunyikan
maksiatnya dengan tabir Allah, maka kita tidak
menghukumnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة:اتلصنيف
ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > رشوط األمر باملعروف وانليه عن املنكر
. رواه أبو داود:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن َمسعود:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ • اتل
ِّ َ  اتلفتيش عن بَواطن األمور وأكرث ما يقال يف: ج ُّسس
.الرش

:فوائد احلديث

َ  انليه عن اتل.1
.ج ُّسس ىلع املسلمني
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2حرص الصحابة ىلع االلزتام بأوامر اإلسالم ونواهيه.
ِّ
 .3عدم إقامة احلَد بالشبهة واتلأكد قبل إقامته من وقوع ما يوجبه.
ُ
َ
 .4من جاء بدعوى ىلع غريه ُمتَ َ
ج ِّس َسا عليه لم تقبل دعواه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة
سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .ديلل
الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن
صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.

الرقم املوحد)8880( :

323

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Penghuni surga itu ada tiga (golongan),
orang yang memiliki kekuasaan yang adil
lagi diberi taufik, orang yang penyayang
yang lembut hatinya kepada setiap kerabat
dan setiap muslim, dan orang yang
menahan diri dari meminta-minta dan
berusaha untuk tidak meminta-minta
padahal ia memiliki tanggungan keluarga

، ذو سلطان مقسط موفق:أهل اجلنة ثالثة

،ورجل رحيم رقيق القلب لُك ذي قرىب ومسلم
وعفيف متعفف ذو عيال

**

1198. Hadis:

: احلديث.1198

ً
Dari 'Iyaḍ bin Himar -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',  «أهل: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن عياض بن محار
(Nabi bersabda), "Penghuni surga itu ada tiga, orang
ٌ  ذو سلطان ُم ْقس ٌط ُم َوف:اجلنة ثالثة
رحيم
ورجل
،
ق
ِ
yang memiliki kekuasaan yang adil lagi diberi taufik,
ٌ ِّ َ َ ُ
 وعفيف متعفف،رقيق القلب للك ذي قرىب ومسلم
orang yang penyayang yang lembut hatinya kepada
setiap kerabat dan setiap muslim, dan orang yang
menahan diri dari meminta-minta dan berusaha untuk
tidak meminta-minta padahal ia memiliki tanggungan
keluarga."

».ذو عيال

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis ini berisi: - Perintah untuk menegakkan keadilan
di antara manusia bagi penguasa. - Ajakan untuk
memiliki akhlak berupa sifat-sifat kasih sayang, cinta
dan belas kasih bagi orang yang penyayang dan
banyak bercampur-baur dengan manusia. - Juga
anjuran untuk tidak meminta-minta kepada manusia
dan berlebih-lebihan dalam hal itu bagi orang yang
memiliki tanggungan keluarga, dan nafkah untuk
mereka. Sesungguhnya balasan bagi ketiga orang
(golongan) yang melakukan hal tersebut adalah surga.
Penyebutan bilangan di sini tidak membatasi dan
bukan sebagai patokan, tetapi penyebutannya demi
memudahkan pendengar, supaya cepat memahami
dan menghafal perkataan tersebut.

يف هذا احلديث احلث ىلع إقامة العدل بني انلاس ملن

 واحلض ىلع اتلخلق بصفات،اكن صاحب سلطة
الرمحة والعطف والشفقة ملن اكن صاحب َر ِح ٍم
ً
 وأيضا،وقرابة ويكرث خمالطة انلاس فريمحهم
الرتغيب يف ترك سؤال انلاس واملبالغة يف ذلك ملن

،اكن صاحب عيال أي أناس يعوهلم وينفق عليهم

.وأن جزاء من اتصف بذلك من اثلالثة اجلنة
 وإنما يُذكر،ومفهوم العدد غري معترب فليس للحرص

من أجل اتليسري ىلع السامع ومسارعة فهمه وحفظه

.للالكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
- ريض اهلل عنه-  عياض بن محار املجاشيع:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. من أهل اجلنة: أي: • أهل اجلنة
. ثالثة أصناف: أي: • ثالثة

. صاحب والية: • ذو سلطان
. اعدل: • مقسط

. يوفقه اهلل تعاىل ملا فيه مرضاته من العدل وغريه: • موفق
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• رقيق القلب  :دليه حنان وشفقة.

• عفيف  :دليه عفة عن السؤال.
ٌِّ
ٌ
• متعفف  :اكف عن احلرام ،ومبالغ يف عدم سؤال انلاس.

• ذو عيال  :صاحب العيال ،والعيال هم من يعوهلم ،أي :ينفق عليهم.

فوائد احلديث:
 .1فضل الوايل العادل القائم بطاعة اهلل سبحانه وتعاىل.
 .2احلث ىلع معاملة انلاس برفق ولطف.
 .3فضل اتلعفف عن السؤال ،وحتصيل الرزق باالكتساب.
 .4العدل واالحسان والعفة من ماكرم األخالق اليت توجب اجلنة.
 .5الصرب ىلع ابلالء من أسباب دخول اجلنة.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني
بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل
محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن
عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)5324( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 ودبر، جوف الليل اآلخر:أي ادلاعء أسمع؟ قال

Doa apa yang paling didengar? Beliau
menjawab, "(Doa) di akhir malam dan di
penghujung shalat fardu"

الصلوات املكتوبات

**

1199. Hadis:

: احلديث.1199

ً
Dari Abu Umamah -radhiyallah 'anhu- secara marfū',  قيل لرسول: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب أمامة
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya: "Doa
ُّ :-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
:أي ادلاعء أسمع؟ قال
apa yang paling didengar?" Beliau menjawab: "(Doa) di
َْ َ
ُ
.» ودبُر الصلوات املكتوبات،اآلخر
akhir malam dan di penghujung shalat fardu".
ِ «جوف الليل
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya, doa  أي ادلاعء أقرب:سئل انليب صىل اهلل عليه وسلم
apa yang paling cepat terkabul? Maka beliau
menjawab, doa di akhir malam dan di akhir salat fardu.  فأخرب صىل اهلل عليه وسلم أنه ادلاعء اذلي،لإلجابة
Yang dimaksud dengan "akhir salat fardu" adalah ، واذلي يف آخر الصلوات املفروضة،يف آخر الليل
sebelum salam. Meski hal ini seolah-olah tak relevan,
 وهذا وإن، آخرها قبل التسليم:واملراد بدبر الصلوات
namun pengertian ini dikuatkan oleh argumen bahwa
Allah mensyariatkan zikir usai salat, dan Nabi -  لكن يؤيده أن اهلل جعل ما بعد،اكن خالف املتبادر
َ اَّلل
ُ  وانليب َصىل،ًانتهاء الصالة ذكرا
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjadikan doa antara علَيْ ِه َو َسل َم جعل
tasyahhud dan salam. Berdoa secara rutin usai shalat
wajib dan nafilah/sunnah tidak disunnahkan bahkan  واملحافظة ىلع ادلاعء.ما بني التشهد والتسليم داعء
hukumnya bid'ah, sebab melakukan doa secara rutin بعد الفريضة وكذلك انلافلة ليس بسنة بل هو بدعة؛
menjadikan hal itu seolah-olah sama dengan sunnah
ألن املحافظة عليه يلحقه بالسنة الراتبة سواء اكن
rawatib, baik dilakukan sebelum zikir yang ada setelah
shalat ataupun sebelumnya. Adapun jika dilakukan  وأما فعله،قبل األذاكر الواردة بعد الصالة أم بعدها
sesekali
maka
tak
masalah
meskipun  وإن اكن األوىل تركه؛ ألن اهلل،أحيانا ً فال بأس به
meninggalkannya lebih utama sebab Allah -Ta'ālātidak mensyariatkan usai shalat selain zikir :تعاىل لم يرشع بعد الصالة سوى اذلكر لقوهل تعاىل
ْ َ َ
َ َ َ
َ  وألن انليب،)اَّلل
َ اذ ُك ُروا
berdasarkan firman-Nya -Ta'ālā-: (Apabila kalian telah صىل
(ف ِإذا ق َضيْتُ ُم الصالة ف
selesai menunaikan shalat maka berzikirlah kepada
ُ
َ اَّلل َعلَيْ ِه َو َسل
وإنما
،الصالة
بعد
ادلاعء
إىل
يرشد
لم
م
Allah). Juga karena Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamtidak mengarahkan kita untuk berdoa usai shalat, tetapi  وكما أن،أرشد إىل ادلاعء بعد التشهد قبل التسليم
ً
ً
justru mengajarkan doa setelah tasyahhud sebelum
 لكون املصيل،هذا هو املسموع أثرا فهو األيلق نظرا
salam. Sebagaimana hal inilah yang didengar dari
atsar hingga lebih pantas untuk diaplikasikan karena .يدعو ربه حني مناجاته هل يف الصالة قبل االنرصاف
orang yang shalat itu menyeru Tuhannya ketika
bermunajat kepada-Nya sebelum selesai salatnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه:اتلصنيف
. رواه الرتمذي:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أرىج لإلجابة: • أسمع

. وسط الليل: • جوف الليل
. عقب: • دبر
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• املكتوبات  :املفروضات.

فوائد احلديث:
 .1بيان أرىج األوقات إلجابة ادلاعء.
 .2ىلع املسلم أن يكرث من ادلاعء يف أوقات اإلجابة.
 .3من أسايلب ادلعوة :السؤال واجلواب.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا ييح بن رشف انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،

1428ه- .سنن الرتمذي  /حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه- .
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز
إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه .مشاكة املصابيح/حممد بن عبد اهلل اتلربيزي /املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين/املكتب اإلساليم – بريوت/الطبعة:
اثلاثلة.1985 ،

الرقم املوحد)3236( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ََُر
أين المتأيل ىلع اهلل ال يفعل املعروف

"Mana orang yang bersumpah kepada Allah
tidak akan berbuat kebaikan"?
**

1200. Hadis:

: احلديث.1200

 سمع رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ً
ُ
 صوت خ ُصومٍ بابلاب اعيلة-صىل اهلل عليه وسلمُ ُ َْ ََْ
ُ َ وإذا أ،أصواتُهما
رت ِفقه يف
حدهما ي َ ْستَ ْو ِض ُع اآلخر ويس

Dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha berkata, Rasulullah
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mendengar suara orang
bertengkar dengan suara sangat keras di depan pintu.
Salah satunya ada yang meminta keringanan hutang
dan meminta kelembutan dalam sesuatu. Orang yang
menghutangi menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan
melakukannya." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam keluar menuju kepada keduanya lalu
bertanya, "Mana orang yang bersumpah kepada Allah
tidak akan berbuat kebaikan?" Orang itu menjawab,
"Saya wahai Rasulullah." Bagi orang itu apa saja yang
disukainya".

 فخرج عليهما رسول، واهلل ال أفعل: وهو يقول،يشء
ِّ َ ُ
المتَأيل ىلع
 «أين: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
 فله، أنا يا رسول اهلل: فقال،»اهلل ال يفعل املعروف؟

.أي ذلك أحب

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Makna hadits: Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
mendengar suara dua orang sedang bertengkar
memperselisihkan urusan hartanya. Suara keduanya
keras hingga terdengar oleh Nabi dari rumahnya.
Beliau menyimak suara tersebut dan mendengar salah
seorang dari kedua lelaki ini meminta keringanan
hutang dan berlemah-lembut padanya. Yakni,
memohon kepada orang yang menghutangi untuk
meringankan hutangnya dan berlaku ramah/lembut
kepadanya. Orang yang menghutangi berkata, "Demi
Allah, aku tidak akan melakukan itu." Lantas Rasulullah
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam keluar menuju keduanya
lalu bertanya, "Mana orang yang bersumpah kepada
Allah tidak akan berbuat kebaikan?" Yakni, mana orang
yang bersumpah dengan nama Allah tidak akan
melakukan kebaikan?" Orang yang menghutangi
menjawab, "Saya wahai Rasulullah. Bagi orang itu apa
saja yang disukainya." Yakni, akulah yang bersumpah
dan bagi lawanku keringanan hutang dan kelembutan
sebagaimana yang diinginkannya." Di dalam riwayat
Ahmad (24405) dan Ibnu Hibban (5032) disebutkan,
"Jika engkau mau, aku akan meringankan hutang yang
sudah mereka bayar, dan jika engkau mau dari
modalnya." Lantas ia pun meringankan hutang yang
sudah dibayar. Dimuatnya hadits dalam bab ini
memiliki pengertian yang jelas bahwa Nabi Shallallahu
'Alaihi wa Sallam berusaha mendamaikan antara dua
orang yang berselisih, baik dengan mengurangi atau
berlemah-lembut. Di dalam bab ini terdapat kisah
serupa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2424) dan
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 سمع-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:معىن احلديث
 وقد ارتفعت،صوت خصمني يتنازاعن يف أمور مايلة
صىل اهلل- أصواتهما حىت وصلت إىل مسامع انليب

صىل اهلل عليه-  فأصىغ انليب، يف بيته-عليه وسلم
 وإذا به يسمع أحد الرجلني، إىل هذه األصوات-وسلم

"يستوضع اآلخر ويسرتفقه يف يشء" أي يطلب منه أن
 واهلل ال:يضع عنه شيئًا أو أن يرفق به "وهو يقول
صىل اهلل عليه-  فخرج عليهما رسول اهلل،أفعل
ُ  فقال أين-وسلم
المتأيل ىلع اهلل أن ال يفعل

 أين احلالف باهلل ىلع عدم فعل:املعروف؟" أي

" فله أي ذلك أحب، أنا يا رسول اهلل:املعروف فقال
ْ َ
َ  وخلصيم ما،أي أنا اذلي حلفت
الوضع من
أحب من
) وابن24405(  ويف رواية ألمحد،ادليْن أو الرفق به
َ
ُ
 وإن،وضعت ما نقصوا
شئت
 "إن:)5032( حبان
َ
-  سىع انليب،"فوضع ما نقصوا
،شئت من رأس املال

 إما، يف الصلح بني املتخاصمني-صىل اهلل عليه وسلم
 ويف ابلاب قصة مشابهة هلذا،بالوضع أو الرفق

 عن،)1558( ) ومسلم2424( احلديث رواها ابلخاري

 أنه اكن هل ىلع عبد،كعب بن مالك ريض اهلل عنه
ْ
 فلزمه فتلكما، فلقيه،اهلل بن أيب َحد َرد األسليم دين
صىل اهلل-  فمر بهما انليب،حىت ارتفعت أصواتهما

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عليه وسلم -فقال" :يا كعب" وأشار بيده ،كأنه يقولMuslim (1558) dari Ka'ab bin Malik Radhiyallahu 'Anhu, :
bahwasanya Abdullah bin Abi Hadrad Al-Aslami
انلصف ،فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا" .فينبيغ berhutang kepadanya. Lantas Ka'ab bin Malik bertemu
للمسلم أن حيرص ىلع فعل اخلري ومن ذلك اإلصالح dengannya dan menagihnya. Keduanya terlibat
pembicaraan hingga suaranya meninggi. Tiba-tiba
بني انلاس ،فإذا رأى شخصني أو مجاعتني أو قبيلتني
Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melintasi keduanya,
بينهما نزاع وشقاق وتباغض واقتتال سىع لإلصالح beliau bersabda, "Hai Ka'ab!" sambil memberi isyarat
بينهم إلزالة لك ما يؤدي إىل الفرقة واتلباغض ،وحيل dengan tangannya. Seakan-akan beliau bersabda,
"Setengah." Selanjutnya Ka'ab mengambil separuh
حمله اإلخاء وتسود املحبة ،فإن يف ذلك اخلري الكثري hutangnya dan membiarkan separuhnya lagi.
واثلواب اجلزيل ،بل ذلك أفضل من درجة الصائم Seyogyanya seorang muslim berusaha untuk berbuat
baik, diantaranya mendamaikan antara manusia. Jika
القائم املتصدق ،قال -عليه الصالة والسالم" :-أال
ia melihat dua orang atau dua kelompok atau dua
أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ kabilah sedang berselisih, bertikai, saling membenci
قالوا :بىل ،يا رسول اهلل قال :إصالح ذات ابلني "..رواه dan berperang, hendaknya ia berusaha mendamaikan
antara mereka untuk menghilangkan hal-hal yang
أبو داود برقم ( )4919وصححه األبلاين يف صحيح أيب menjurus kepada perpecahan dan saling benci, hingga
menggantinya dengan persaudaraan yang diliputi
داود ،برقم(4919).
kecintaan. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat
kebaikan yang banyak dan pahala melimpah. Bahkan,
hal itu lebih utama dari derajat orang yang berpuasa
lagi bersedekah. Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian
suatu amalan yang lebih utama dari derajat puasa,
shalat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Tentu
saja,
wahai
"Rasulullah.
Beliau
bersabda,
"Mendamaikan orang yang berselisih." HR. Abu
Dawud, no (4919) dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani
dalam Shahih Abi Dawud, no (4919).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• هل أي ذلك أحب  :أي يلخرت الرفق به  ،أو وضع يشء من ادلين عنه.
• املتأيل  :اذلين حيكمون ىلع اهلل ،ويقسمون.

• يستوضع ويسرتفق  :يطلب أن ينقص عند السداد من دينه.

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع الرفق بالغريم واإلحسان إيله بالوضع عنه.
 .2الزجر ىلع احللف ىلع ترك اخلري ،والسيع لإلصالح بني املتخاصمني.
 .3ال جيوز احللف ىلع ترك فعل اخلري.
 .4السيع لإلصالح بني اخلُصوم :قربة إىل اهلل -تعاىل-.
 .5استحباب الصفح عما جيري بني املتخاصمني من اللغط ورفع الصوت عند القايض.
 .6جواز طلب املدين من ادلائن اإلنظار أو الوضع  ،لكن برشط أن ال ينتيه إىل اإلحلاح وإهانة انلفس أو اإليذاء وحنو ذلك إال من رضورة.

329

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .7وجوب إنظار املعرس والرفق به ،قال -تعاىل( :-وإن اكن ذو عرسة فنظرة إىل ميرسة).
 .8استحباب تدخل اإلمام لإلصالح بني اخلصمني.
 .9اإلنكار ىلع من حلف ال يفعل ً
خريا.

 .10فيه الشفاعة إىل أصحاب احلقوق وقبول الشفاعة يف اخلري.

 .11حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلصالح بني ذات ابلني.
 .12جواز املطابلة بادلين يف املسجد.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ه .بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل،
دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل   1397 :ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة
والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل،
1422ه .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
الكتاب :املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت،
الطبعة :اثلانية .1392 ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد،
وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان،
املؤلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان اتلمييم البُسيت ،املحقق :شعيب األرناؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة  -بريوت الطبعة :اثلانية- 1414 ،
 .1993منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه1990 -
م .سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

الرقم املوحد)3728( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Tatkala seorang laki-laki berjalan dalam
balutan sebuah pakaian dan ia merasa
kagum pada dirinya, rambut kepalanya
tersisir rapi

بينما رجل يميش يف حلة تعجبه نفسه مرجل
رأسه

**

1201. Hadis:

: احلديث.1201

ً
Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu':  «بينما رجل:مرفواع
-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ ََْ
ٌ ِّ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُ
"Tatkala seorang laki-laki berjalan dalam balutan
 َيتال يف، مرجل رأسه،يميش يف حل ٍة تع ِجبه نفسه
sebuah pakaian dan ia merasa kagum pada dirinya,
ُ َ ْ َ ََ
َ َ َ
َ ْ َ
ُ
rambut kepalanya tersisir rapi dan berlagak sombong  فهو يتجلجل يف األرض، إذ خسف اهلل به،مشيت ِه
dalam jalannya, tiba-tiba Allah membenamkannya.
".إىل يوم القيامة
Maka ia meronta-meronta di dalam tanah hingga hari
kiamat."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan  أن رجال اكن-صىل اهلل عليه وسلم- أخرب انليب
bahwasanya ada seorang laki-laki berjalan sombong,
ia mamakai pakaian bagus dan rambutnya tersisi rapi, ، وممشط شعره،يميش متكربا وهو يلبس ثيابا حسنة
Tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam tanah.  فانهارت به األرض وانغمس،فخسف اهلل به األرض
Tanah longsor dan ia tenggelam di dalamnya dan
 واندفن فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة؛ ألنه،فيها
terkubur hidup-hidup. Ia meronta-ronta di dalamnya
hingga hari kiamat. Karena -semoga Allah melindungi  ملا صار عنده هذا الكربياء وهذا اتليه-والعياذ باهللkita- ketika ia merasa sombong, congkak dan kagum  "يتجلجل يف: وقوهل.وهذا اإلعجاب خسف به
pada diri sendiri ia dibenamkan. Sabda beliau, "ia
meronta-ronta di dalam tanah". Boleh jadi maksudnya, ، حيتمل أنه يتجلجل وهو يح حياة دنيوية،"األرض
ً
ً
ia meronta-ronta dalam keadaan hidup seperti  معذبا وهو يف،فيبىق هكذا معذبا إىل يوم القيامة
kehidupan dunia, sehingga ia tetap dalam kondisi
، فيتعذب كما يتعذب األحياء،جوف األرض وهو يح
seperti itu, tersiksa hingga hari kiamat. Ia disiksa di
dalam bumi dalam kondisi hidup. Maka ia merasa ،وحيتمل أنه ملا اندفن مات كما يه سنة اهلل عز وجل
tersiksa sebagaimana orang yang masih hidup. Boleh مات ولكن مع ذلك يتجلجل يف األرض وهو ميت
jadi pula maksudnya, tatkala ia terkubur ia mati
sebagaimana sunnatullah `Azza wa Jalla. Ia mati, ،فيكون جتلجله هذا جتلجال برزخيا ال نعلم كيفيته
namun demikian ia masih meronta-ronta di dalam bumi
.واهلل أعلم املهم أن هذا جزاؤه والعياذ باهلل
dalam keadaan mati. Sehingga merontanya ini terjadi
di alam barzakh yang kita tidak mengetahui bentuknya.
Wallahu a`lam. Yang jelas, inilah balasan orang
tersebut. semoga Allah melindungi kita.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. وال تسىم إال إذا اكنت ثوبني، إزار ورداء: • ُحلة
. يتكرب: • َيتال
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• خسف اهلل به  :غيِّبه يف األرض.
• مرجل رأسه  :أي :ممشطه.

• يتجلجل  :أي :يغوص ويزنل.

فوائد احلديث:
 .1حرمة الكرب واخليالء ،وسوء اعقبة من اتصف بهما.
 .2املبالغة يف امللبس واتلأنق يدخل يف نفس العبد االختيال والعجب ،ولكن اتلجمل دون مبالغة ودون عجب جائز.
 .3إثبات عذاب القرب.
املصادر واملراجع:
بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر
الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح
ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام
مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة
أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5905( :
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Dua hal yang tidak akan ditolak atau sedikit
ثنتان ال تردان ،أو قلما تردان :ادلاعء عند انلداء
sekali ditolak: doa ketika azan dan ketika
َ ُْ َْ ُ ُ َْ ً
perang berkecamuk, saat sebagian pasukan
ح ُم بعضه بعضا
وعند ابلأس حِني يل ِ
merapat kepada sebagian yang lainnya.

 .1202احلديث:

**

1202. Hadis:

ً
عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ثنتان
َُ
ان ،أو قلما تردان :ادلاعء عند انلداء وعند
ال ترد ِ
َ ْ
ْ ُ ْ ً
ني يُل ِح ُم َبع ُضه َبعضا».
ابلأس ِح
درجة احلديث :صحيح

Dari Sahl bin Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
(Nabi bersabda), "Dua hal yang tidak akan ditolak atau
sedikit sekali ditolak: doa ketika adan dan ketika perang
sedang berkecamuk, saat sebagian pasukan merapat
kepada sebagian yang lainnya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث بيان فضل اجلهاد يف سبيل اهلل حيث Di dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan jihad
di jalan Allah, dimana Allah -Ta'ālā- mengabulkan doa
يستجيب ًاهلل -تعاىل -دلاعء املجاهد وهو يف املعركةseorang mujahid saat dalam pertempuran. Juga di ،
وفيه أيضا بيان فضل األذان حيث يستجيب اهلل dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan azan -
dimana Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- mengabulkan
تعاىل -دلاعء املسلم عند األذان وحىت إقامة الصالة.
doa orang muslim ketika azan sampai iqamat untuk
shalat dikumandangkan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :رواه أبو داود.
**

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ثنتان  :دعوتان.
• ال تردان  :يُستجاب فيهما ادلعوة.
َ
• قلما  :من ال ِقلة.
• انلداء  :األذان.

• ابلأس  :احلرب.
َ ُْ ُ َْ ُ ُ َْ
ً
• ِحني يل ِحم بعضه بعضا  :يقرتبون ويلتصق حلم بعضهم ببعض.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء يف هذين الوقتني ملا هلما من فضيلة اإلجابة.
 .2أن ادلاعء من أقوى األسباب يف دفع املكروه وحصول املطلوب.
 .3أهمية أداء صالة اجلماعة يف املسجد.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا,
الطبعة األوىل1430 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق,حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة
1425ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه .صحيح أيب داود ،للشيخ األبلاين ،
مؤسسة غراس ،الكويت .الطبعة  :األوىل   1423 ،ـه 2002 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة
األوىل1418ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)5035( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Seorang laki-laki datang menemui Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu
mengucapkan salam, "assalāmu 'alaikum."
Beliau menjawabnya kemudian ia duduk.
Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, “Sepuluh”. Kemudian datang
yang lain, lalu mengucapkan salam,
"assalāmu 'alaikum wa rahmatullāhi."
Beliau menjawab salamnya kemudian ia
duduk. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, “Dua puluh".

-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
َّ َ
َ
، ف َرد عليه ثم جلس، السالم عليكم:فقال

 ثم، عرش:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب
َّ َ َ
 فرد، السالم عليكم ورمحة اهلل: فقال،جاء آخر
 عرشون: فقال،عليه فجلس

**

1203. Hadis:

: احلديث.1203

ْ
 جاء: قال،-ريض اهلل عنهما- عن عمران بن احلُ َصني

Dari 'Imrān bin Huṣain -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia
berkata, “Seorang laki-laki datang menemui Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu mengucapkan salam,
"assalāmu 'alaikum." Beliau menjawabnya kemudian ia
duduk. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, “Sepuluh”. Kemudian datang yang lain, lalu
mengucapkan salam, "assalāmu 'alaikum wa
rahmatullāhi." Beliau menjawab salamnya kemudian ia
duduk. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, “Dua puluh." Kemudian datang yang lainnya
lalu mengucapkan salam, "assalāmu 'alaikum wa
rahmatullāhi wa baarakaatuhu." Beliau menjawab
salamnya lalu bersabda, “Tiga puluh".

 السالم: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رجل إىل انليب
َ
صىل اهلل-  فقال انليب، ف َرد عليه ثم َجلس،عليكم
ٌ ْ  « َع:-عليه وسلم
 السالم: فقال،رش» ثم جاء آخر
َ
: فقال، ف َرد عليه فجلس،عليكم ورمحة اهلل
 السالم عليكم ورمحة: فقال،«عرشون» ثم جاء آخر
َ
.» «ثالثون: فقال، ف َرد عليه فجلس،اهلل وبرَكته

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Seorang laki-laki datang menemui Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- lalu mengucapkan: "assalāmu
'alaikum." Beliau menjawab salamnya, kemudian ia
duduk. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemberitahukan orang tersebut mendapatkan pahala
sebanyak sepuluh kebaikan. Itu adalah balasan pahala
bagi siapa saja yang mengucapkan salam seperti
kalimat tersebut, dan bisa saja Allah melipat gandakan
pahalanya jika Dia menghendaki. Kemudian orang lain
datang lalu mengucapkan salam, "assalāmu 'alaikum
wa rahmatullāh." Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenjawab salamnya, kemudian ia duduk. Lalu beliau ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan bahwa
baginya dua puluh kebaikan, karena ia telah
menambah kalimat salam dari yang pertama, yaitu: wa
rahmatullāh. Kemudian datang yang lainnya, lalu
mengucapkan
salam,
"assalāmu'alaikum
wa
rahmatullāhi wa barakātuhu." Beliau menjawab
salamnya kemudian ia duduk, lalu Nabi -shallallahu
'alaihi wasallam- memberitahukan bahwa baginya
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 فقال-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
َ
-  ثم جلس فأخرب انليب،السالم عليكم ف َرد عليه

 وهو أجر، أن هل عرش حسنات-صىل اهلل عليه وسلم
 وقد يضاعفها اهلل هل،من جاء بهذه اجلملة يف السالم

 السالم عليكم ورمحة: ثم جاء آخر فقال،إن شاء
َ
، فجلس-صىل اهلل عليه وسلم-  ف َرد عليه انليب،اهلل

، أن هل عرشين حسنة-صىل اهلل عليه وسلم- فأخرب
: (ورمحة اهلل) ثم جاء آخر فقال:ألنه زاد ىلع األول
َ
 ف َرد عليه،السالم عليكم ورمحة اهلل وبرَكته

 أن هل ثالثني-صىل اهلل عليه وسلم- فجلس فأخرب
. وهو آخر صيغ السالم،حسنة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
balasan tiga puluh kebaikan, dan itu adalah redaksi
kalimat salam terakhir (yang paling sempurna).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم.
ُ
اتلخريج :أبو ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1أن القادم يبدأ اجلالسني بالسالم.
 .2أن اثلواب يزداد بقدر السالم.
 .3مراتب السالم والرد متفاوتة واألجر متفاوت.
 .4تعليم انلاس اخلري وتنبيههم ىلع حتصيل األفضل.
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني  ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش 1407ه.
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن
رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب .مسند
اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط غريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن أيب داود ،
تأيلف سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن
عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد
اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1412 ،ه.

الرقم املوحد)3587( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Seorang lelaki datang kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku
ingin melakukan perjalanan, maka berilah
aku bekal." Beliau bersabda, "Semoga Allah
membekalimu dengan ketakwaan".

-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
ً  إين أريد، يا رسول اهلل:فقال
، فزودين،سفرا
 زودك اهلل اتلقوى:فقال

**

1204. Hadis:

: احلديث.1204

 جاء رجل: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
"Seorang lelaki datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- lalu berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya aku ingin melakukan perjalanan, maka
berilah aku bekal." Beliau bersabda, "Semoga Allah
membekalimu dengan ketakwaan." Orang itu berkata,
"Tambahkanlah untukku." Beliau bersabda, "Semoga
Dia mengampuni dosamu." Orang itu berkata lagi,
"Tambahkanlah untukku." Beliau bersabda, "Semoga
Allah memudahkan kebaikan untukmu di mana saja".

، يا رسول اهلل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- إىل انليب
َ
ْ َ
َ
» « َز َِّود َك اهلل اتلقوى: فقال، ف َز ِّود ِين،إين أريد َسف ًرا
َ ََْ َ َ َ َ
ْ
َ َ  «وي: قال، ز ْدين:ك» قال
رس
 «وغفر ذنب: ِزد ِين قال:قال
ِ ِ
َ اخلري َحيْثُ َما
َ لك
.»كنت

**

Derajat hadis: Hadis hasan garīb

 حسن غريب:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ً
Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya  أن رجال جاء-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
**

seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak melakukan  فجاء، يريد السفر-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ً مستأذنًا للسفر
perjalanan. Dia datang untuk minta izin melakukan صىل اهلل- طابلا الزاد؛ فداع هل انليب
perjalanan sambil meminta bekal. Nabi -ṣallallāhu
ً
 أن يكون،داعء يكون نفعه اكلزاد
-عليه وسلم
'alaihi wa sallam- mendoakannya dengan doa yang
manfaatnya menjadi seperti bekal. Bekalnya berupa  ثم كرر طلب.زاده امتثال األوامر واجتناب انلوايه
melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi صىل اهلل-  فأجابه،الزيادة؛ رجاء اخلري وبركة ادلاعء
larangan-larangan. Selanjutnya dia mengulangi
permintaan tambahan dengan harapan (memperoleh) : فقال، يف طلبه الزيادة؛ تطييبا لقلبه-عليه وسلم
kebaikan dan keberkahan doa. Nabi - ṣallallāhu 'alaihi  ثم كرر طلب الزيادة رجاء اخلري وبركة.وغفر ذنبك
wa sallam- mengabulkan permintaan tambahannya
-صىل اهلل عليه وسلم- ادلاعء؛ فما اكن من املصطىف
untuk menyenangkan hatinya. Beliau berdoa, "Semoga
Dia (Allah) mengampunimu." Selanjutnya orang itu ،إال أن ختم هل خباتمة مجيلة جامعة للرب والفالح
mengulangi permintaan tambahan dengan harapan ،فداع هل أن يسهل هل خري ادلارين يف أي ماكن حل
(memperoleh) kebaikan dan keberkahan doa. Alِّ ويف
.أي زمان نزل
Muṣṭafa -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengakhiri
doanya untuk orang itu dengan penutup yang indah
dan mencakup kebaikan dan keberuntungan. Beliau
mendoakannya semoga Allah memudahkan baginya
kebaikan dunia dan akhirat, di setiap tempat yang dia
tempati dan di segala masa yang ditempuh.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وادلاريم:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

ً
• فزودين  :أعطين زادا ،وهو ما أنتفع به يف السفر ،واألصل إطالقه ىلع الطعام والرشاب.

فوائد احلديث:
 .1استحباب أن يدعوا اإلخوة ألخيهم املسافر بما ورد يف هذا احلديث أو جبوامع اخلري ،وأن يزيدوه مىت طلب منهم ذلك تطييبا لقلبه.
 .2أعظم ما يويص به العبد أخاه املسلم تقوى اهلل.
 .3استحباب االسزتادة من ادلاعء.
 .4استحباب زيادة اخلري باستكثار ادلاعء من أهل الصالح.
 .5استحباب استئذان الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف السفر وإعالمه بذلك.
 .6حرص الصحابة  -ريض اهلل عنهم -ىلع داعء الرسول -صىل اهلل عليه وسلم هلم-.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي،
حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد
شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض
الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .سنن
ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرشة 1407ه .اللكم الطيب/تيق ادلين ابن تيمية -حتقيق :حممد نارص ادلين
األبلاين-املكتب اإلساليم  -بريوت  -الطبعة :اثلاثلة 1977 -م.

الرقم املوحد)3492( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Seorang lelaki mendatangi Nabi
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lalu berkata,
"Wahai Rasulullah, aku telah melanggar
hukum, tegakkanlah hukum kepadaku"!

-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
ً
َّ  فأقمه،حدا
لع
 أصبت، يا رسول اهلل:فقال
**

1205. Hadis:

: احلديث.1205

ً
 جاء رجل إىل انليب: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أنس
َ ، يا رسول اهلل: فقال-صىل اهلل عليه وسلمُ ْأصب
ت
ْ َ َ ًِّ
 فصىل مع رسول، وحرضت الصالة، فأ ِقمه يلع،حدا
: قال، فلما قىض الصالة-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ًّ ُ ْ َ
: قال.ت َحدا فأقم يف كتاب اهلل
 إين أصب،يا رسول اهلل
ُ
َ ْ َ َ
 «قد غ ِفر: قال. نعم:رضت َم َعنَا الصالة»؟ قال
«هل ح
.»لك

Dari Anas Radhiyallahu 'Anhu secara marfu', "Seorang
lelaki mendatangi Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar
hukum, tegakkanlah hukum kepadaku!" Lantas waktu
shalat tiba dan ia pun shalat bersama Rasulullah
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Usai melaksanakan
shalat, orang itu berkata lagi, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya aku telah melanggar hukum, karena itu
tegakkanlah kepadaku Kitabullah!" Beliau bertanya,
"Apakah engkau ikut shalat bersama kami." Orang itu
menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Engkau sudah
diampuni".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Seorang lelaki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya aku telah melakukan sesuatu yang
wajib mendapatkan hukuman. Tegakkanlah hukuman
itu kepadaku!" Maksudnya hukum Allah. Anas berkata,
(Nabi tidak menanyakan kesalahannya kepadanya)
"Nabi tidak menanyakan tentang kesalahannya" yaitu,
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa salam tidak bertanya
kepada orang itu mengenai sesuatu yang membuatnya
harus dihukum, apa kesalahannya?" Ada yang
mengatakan karena Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
telah mengetahui dosa dan ampunan untuk orang itu
melalui wahyu. (Lantas waktu shalat tiba, lalu orang itu
shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam" yaitu salah satu shalat atau shalat ashar.
Setelah orang itu menunaikannya dan meninggalkan
shalat, orang itu berdiri lalu berkata, "(Wahai
Rasulullah, aku telah melanggar hukum, tegakkanlah
hukum kepadaku!) yaitu, tegakkanlah hukum Kitabullah
kepadaku. yakni hukum Allah dari Al-Kitab dan AsSunnah. Artinya lakukanlah hukuman atau lainnya
yang berkaitan denganku." Rasulullah Shallallahu
'Alaihi wa Sallam bersabda, (Bukankah engkau sudah
shalat bersama kami?") Orang itu menjawab, "Ya."
Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah
mengampuni dosamu untukmu atau hukumanmu."
Perawi ragu-ragu, yaitu sebab hukumanmu. Maksud
dari hukuman adalah sanksi yang komplit agar jera dan
mungkin juga makna yang lain. Jadi maksud dari had
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 إين فعلت شيئا يوجب، يا رسول اهلل:جاء رجل فقال

 قال. واملراد به حكم اهلل، احلد: أي: فأقمه يلع،احلد
 لم يسأل: ولم يسأل عنه أي:)أنس (ولم يسأهل عنه

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الرجل عن موجب
 ألنه عليه الصالة والسالم عرف:احلد ما هو؟ قيل

 وحرضت الصالة فصىل.ذنبه وغفرانه بطريق الويح
 إحدى: أي: مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

الصلوات أو العرص فلما أداها وانرصف عنها قام
. إين أصبت حدا فأقم يف، يا رسول اهلل:الرجل فقال

 حكم اهلل من الكتاب: أي:  يف حيق كتاب اهلل:أي
 اعمل بما دل عليه يف شأين من حد: واملعىن،والسنة

 "أليس قد صليت: قال صىل اهلل عليه وسلم،أو غريه
، " فإن اهلل قد غفر لك ذنبك: قال، نعم:معنا؟" قال

 واملراد. سبب حدك:أو حدك " شك من الراوي أي

 وحيتمل أن يكون،باحلد العقوبة الشاملة للتعزير
، وليس املراد باحلد حقيقته االصطالحية،غريه
، وهو ما أوجب عقوبة مقدرة،اكلزىن ورشب اخلمر
وحكمة كونه عليه الصالة والسالم لم يسأهل عنه أنه

، فلم يسأهل عنه حىت ال يقيمه عليه،علم هل نوع عذر
إذ لو أعلمه لوجب عليه إقامته عليه وإن تاب ; ألن

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلوبة ال تسقط احلدود إال حد قاطع الطريق لآليةbukan hakekat istilahnya seperti zina, minum khamer ،
yang telah ditentukan hukumannya. Hikmah dari Rasul
وكذا حد زنا اذليم إذا أسلم .وىلع لك فليس يف Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak menanyakan
احلديث ترصيح بأن الصالة كفرت كبرية ،بل لو tentang dosanya karena beliau tahu alasannya, maka
tidak menanyakannya agar tidak menegakkan had
فرض ذلك وجب تأويله لإلمجاع السابق.
atasnya. Sebab bila dilaporkan pada beliau, maka
wajib ditegakkan hukuman itu padanya meski ia
bertaubat. Karena taubat tidak dapat menghapus
hukum had kecuali perampok jalanan berdasarkan ayat
Al-Qur'an (sebelum ditangkap -korektor) begitu pula
hukuman zina bagi ahlu dzimmah yang (dilakukan
sebelum -korektor) masuk Islam. Alhasil, dalam hadits
ini tidak terdapat keterangan bahwa shalat menghapus
dosa besar, bahkan kalau dipaksakan untuk itu wajib
ditakwilkan berdasarkan ijma'.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أصبت حدا  :معصية توجب اتلعزير ،وليس املراد احلد الرشيع احلقييق كحد الزنا واخلمر وغريهما ،فإن هذه احلدود ال تسقط بالصالة ،وال
جيوز لإلمام تركها.
• املغفرة  :اتلجاوز عن اذلنب والسرت.

• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1أن من وقع يف معصية فقد أصاب حدا من حدود اهلل.
 .2أن الصالة مكفرة لصغائر اذلنوب.
 .3رغبة الصحابة يف تطهري أنفسهم من آثار اذلنوب يف ادلنيا.
 .4املبادرة يف اتلوبة من املعايص.
 .5فيه يرس الرشيعة اإلسالمية ورمحتها بامللكفني.
ُ
 .6رفق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأهل املعايص ،وقذ قال صىل اهلل عليه وسلم( :لم يكن الرفق يف يشء إال زانه وما نزع من يشء إال شانه).
 .7فيه السرت ىلع العايص اتلائب؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم لم يعزره  ،بل ولم يستفصل منه.
 .8أن اتلائب من اذلنب كمن ال ذنب هل.
 .9أن صغائر اذلنوب ال حد فيها.
َ
َ
 .10أن ما وقع فيه هذا الصحايب معصية ال توجب احلد ،ولو اكنت توجب احلد ملا تركه -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن ذلك من حق اهلل -تعاىل-.
 .11أن الشيطان حريص ىلع غواية بين آدم.
 .12أن الصاحلني-ولو يف زمن الويح -قد يقع منهم أحيانا معايص ،ويه ظلم انلفس ،لكنهم ال يرصون عليها ،بل يذكرون اهلل عقب وقوعها،
فيستغفرونه ويتوبون إيله منها

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
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ً
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .جامع العلوم واحلكم يف رشح َخسني حديثا من جوامع اللكم عبد الرمحن بن بن رجب بن احلسن احلنبيل  -حتقيق:
ادلكتور حممد األمحدي أبو انلور دار السالم للطباعة والنرش واتلوزيع الطبعة :اثلانية  1424 ،ـه 2004 -م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3658( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ َ
ُ
ُ
 وحجبت اجلنة بالماكره،جبت انلار بالشهوات
ِ ح

Neraka diliputi dengan syahwat (sesuatu
yang disukai) dan surga ditutupi dengan
sesuatu yang tidak disukai.
**

1206. Hadis:

: احلديث.1206

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu bahwa صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,
ُ « : قال-اهلل عليه وسلم
،بالشهوات
انلار
بت
ج
ح
ِ
"Neraka diliputi dengan syahwat (sesuatu yang disukai)
َ َ
ُ
ُ
dan surga ditutupi dengan sesuatu yang tidak disukai." » «حفت: ويف رواية ملسلم.»وحجبت اجلنة بالماكره
Di dalam riwayat Muslim, "Huffat" sebagai ganti
.»بدل « ُح ِجبت
"Hujibat."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Makna hadits: Sesungguhnya jalan menuju surga  أن الطريق املوصلة إىل اجلنة حمفوف:معىن احلديث
dihampari dengan hal-hal yang tidak disukai manusia
karena asal jiwa itu condong kepada rehat. Demikian بأمور يكرهها اإلنسان؛ ألن األصل يف انلفس أنها
juga neraka tidak akan dimasuki kecuali dengan  وهكذا انلار ال يدخلها إال إذا هتك.تميل إىل الراحة
merobek tabir antara dirinya dengan neraka yaitu
ما بينه وبينها بارتكاب املحرمات وابلعد عن
mengerjakan hal-hal yang diharamkan dan menjauhi
ketaatan. Barangsiapa mengoyak tabir maka sampai ، فمن هتك احلجاب وصل إىل املحجوب،الطااعت
kepada yang ditutupi. Dengan demikian, mengoyak فهتك حجاب اجلنة باقتحام املاكره وهتك حجاب
tabir surga dengan melakukan hal-hal yang tidak
disukai (nafsu), dan merobek tabir neraka dengan  فأما املاكره فيدخل فيها،انلار بارتكاب الشهوات
mengerjakan hal-hal yang disukai (nafsu). Adapun hal- االجتهاد يف العبادات واملواظبة عليها والصب ىلع
hal yang tidak disukai seperti bersungguh-sungguh
مشاقها وكظم الغيظ والعفو واحللم والصدقة
dalam ibadah, tekun, sabar terhadap kepayahannya,
menahan amarah, memberi maaf, santun, sedekah, واإلحسان إىل امليسء والصرب عن الشهوات وحنو
berbuat baik kepada orang jahat, sabar terhadap  فانلفس قد تكره املواظبة ىلع الصالة؛ ألجل.ذلك
syahwat dan sebagainya. Jiwa tentu berat untuk tekun
shalat, karena butuh perjuangan dan memutus nafsu ما فيها من بذل اجلهد وقطع ما تهواه انلفس من أمور
terhadap dunia. Jiwa bisa berat untuk jihad, berat untuk  قد تكره اجلهاد قد تكره الصدقة باملال؛ ألن،ادلنيا
sedekah dengan harta karena jiwa memang terpatri
untuk cinta harta begitu pula ketaatan-ketaatan lainnya.  وغري ذلك من،انلفس جمبولة ىلع حب املال
Apabila manusia mengendalikan syahwatnya dan  فإذا كرس اإلنسان شهوته وخالف ما تهواه،الطااعت
menyelisihi nafsunya dengan menjalani perintah: اكن ذلك، بامتثال األوامر واجتناب انلوايه،نفسه
perintah Allah dan menjauhi berbagai larangan-Nya
maka hal itu akan menjadi pengantar masuk surga dan  وأما الشهوات.سببا دلخول اجلنة وابلعد عن انلار
jauh dari neraka. Adapun syahwat yang mengelilingi اليت انلار حمفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات املحرمة
neraka secara zhahir adalah syahwat yang diharamkan
seperti khamer, zina, memandang lawan jenis, ghibah, اكخلمر والزنا وانلظر إىل األجنبية والغيبة واستعمال
memakai musik dan lain-lain. Adapun syahwat yang  وأما الشهوات املباحة فال تدخل،املاليه وحنو ذلك
mubah tidak masuk dalam larangan ini akan tetapi tidak
يف هذه لكن يكره اإلكثار منها خمافة أن جير إىل
dianjurkan memperbanyak melakukannya karena
khawatir terjerat dengan yang haram, atau املحرمة أو يقيس القلب أو يشغل عن الطااعت أو
mengeraskan hati, atau melalaikan dari ta'at, atau
.حيوج إىل االعتناء بتحصيل ادلنيا
membius dalam mengejar dunia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار:اتلصنيف
**
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راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حجبت  :بمعىن حفت  :أي بينه وبينها هذا احلجاب فإذا فعله دخلها.
• حفت  :أحيطت.

• الشهوات  :ما يستذل من أمور ادلنيا مما منع الرشع من تعاطيه.

• املاكره  :ما أمر امللكف بمجاهدة نفسه فيه فعال وترَك ،اكإلتيان بالعبادات ىلع وجهها ،واجتناب املنهيات قوال وفعال ،وأطلق عليها املاكره
ملشقتها ىلع العامل وصعوبتها عليه.

فوائد احلديث:
 .1سبب الوقوع يف الشهوات هو تزيني الشيطان املنكر والقبيح ،حىت تراه انلفس حسنا فتميل إيله.
 .2قد تكره انلفس اليشء مع ما فيه من اخلري الكثري ،قال تعاىل  ( :كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعىس أن تكرهوا شيئا وهو خري
لكم وعىس أن حتبوا شيئا وهو رش لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون ) (ابلقرة.)216 :

 .3ال بد من جماهدة هو انلفس وفطامها عن شهواتها ،ومألوفاتها.

 .4اجلنة وانلار موجودتان خملوقتان.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،اجلامع الصحيح ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة:
اثلانية1392 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة،
1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3702( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُّ
ٌّ
ُ
ُ ُّ
، رد السالم:سلم مخس
ِ سلم ىلع الم
ِ حق الم
َّ  وإجابة، واتباع اجلنائز،وعيادة املريض
،ادلعوة
َ
ُ
وتشميت العاطِس

Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang
lain ada lima (yaitu): menjawab salam,
menjenguk orang sakit, mengantar
jenazah, menghadiri undangan dan
mendoakan orang yang bersin.
**

1207. Hadis:

: احلديث.1207

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya صىل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Hak
ُّ «: قال-اهلل عليه وسلم
ُ المسلم ىلع
ُ حق
المسلم
ِ
seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ada lima ِ
ُّ
َُ َ
ٌّ
(yaitu): menjawab salam, menjenguk orang sakit, ، واتباع اجلنائز،عيادة املريض
ِ  و، رد السالم:َخس
َ
ُ
mengantar jenazah, menghadiri undangan dan
.»العاطس
شميت
 وت،وإجابة ادلعوة
ِ
mendoakan orang yang bersin".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang sebagian
hak-hak seorang Muslim terhadap saudaranya sesama
Muslim. Hak-hak seorang Muslim terhadap sesamanya
sangat banyak sekali. Namun terkadang Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hanya menyebutkan hakhak tertentu dari sekian banyak hak, agar lebih dijaga
dan diperhatikan. Diantaranya adalah ha-hak yang
tertera dalam hadis Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-,
dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau
bersabda, "Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang
lain ada lima (yaitu): menjawab salam." Artinya, jika
saudaramu itu mengucap salam kepadamu maka
jawablah salamnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan,
"Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ada
enam (yaitu): jika kamu bertemu dengannya maka
ucapkanlah salam kepadanya." Hak-hak ini jika
ditunaikan secara sempurna kepada saudara
sesamanya, maka menunaikan hak-hak lain selain
hak-hak tersebut itu lebih utama dan sekaligus
dianggap telah menunaikan kewajiban dan hak-hak
secara bersamaan. Di mana dengan menunaikannya
terdapat kebaikan yang melimpah dan pahala yang
besar dari Allah, jika dilakukan atas dasar keikhlasan.
Hak pertama adalah: “Jika bertemu maka ucapkan
salam kepadanya. Dalam hadis yang lain disebutkan,
“Menjawab salam.” Hak kedua adalah menjenguk
orang sakit yang di rawat jauh dari rumahnya, maka ia
memiliki hak untuk dibesuk saudara sesama Muslim.
Hak ketiga adalah mengantar jenazah, karena
sesungguhnya di antara hak seorang Muslim terhadap
saudaranya sesama Muslim adalah mengantarkan
jenazahnya dari rumahnya ke tempat disalatkan -baik
di masjid maupun di musala khusus salat jenazah-, lalu
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يف هذا احلديث بيان بعض حقوق املسلم ىلع أخيه

 لكن انليب، وحقوق املسلم ىلع أخيه كثرية،املسلم

 أحيانا يذكر أشياء معينة من-صىل اهلل عليه وسلم-

 فمن ذلك ما،أشياء كثرية؛ عناية بها واحتفاء بها

صيل-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- ذكره أبو هريرة
 "حق املسلم ىلع املسلم: أنه قال-اهلل عليه وسلم
 ويف، رد السالم" يعين إذا سلم عليك فرد عليه:َخس

 إذا لقيته:احلديث اآلخر"حق املسلم ىلع املسلم ست
ِّ  فهذه احلقوق من قام بها يف."فسلم عليه
حق
 وحصل، اكن قيامه بغريها أوىل،املسلمني ىلع وجهها

هل أداء هذه الواجبات واحلقوق اليت فيها اخلري الكثري
.واألجر العظيم من اهلل إذا احتسب ذلك عند اهلل

 "إذا لقيته فسلم عليه" ويف:فأول هذه احلقوق
ُّ
 عيادة: احلق اثلاين."احلديث اآلخر "رد السالم
املريض إذا مرض وانقطع عن انلاس يف بيته أو يف

 فإن هل حقا ىلع إخوانه،املستشىف أو غريهما

 فهو اتباع: أما احلق اثلالث.املسلمني يف زيارته

 فإن من حق املسلم ىلع أخيه أن،اجلنائز وتشييعها

سواء يف املسجد أو- يتبع جنازته من بيته إىل املصىل

، إجابة ادلعوة: احلق الرابع. إىل املقربة-يف ماكن آخر
 احلق.فمن حق املسلم ىلع أخيه إذا داعه أن جييبه
 ذلك أن العطاس نعمة: تشميت العاطس:اخلامس

من اهلل؛ خلروج هذه الريح املحتقنة يف أجزاء بدن

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اإلنسان ،يرس اهلل هلا منفذا خترج منه فيسرتيح mengiringnya ke pemakaman. Hak keempat adalah
menghadiri undangan. Hak seorang Muslim atas
العاطس ،فرشع هل أن حيمد اهلل ىلع هذه انلعمةsesamanya adalah jika diundang harus menghadirinya. ،
ورشع ألخيه أن يقول هل" :يرمحك اهلل" ،وأمره أن Hak kelima adalah mendoakan orang yang bersin.
Bersin adalah bagian dari kenikmatan yang
جييبه بقوهل" :يهديكم اهلل ويصلح بالكم" ،فمن لم
dilimpahkan Allah, karena keluarnya karbondioksida
حيمد اهلل لم يستحق التشميت ،وال يلومن إال نفسهyang menggumpal dalam tubuh seseorang. Allah .
memudahkan keluarnya dengan membukakan
jalannya, sehingga setelah bersin tubuh terasa
nyaman. Untuk itu, Allah mensyariatkan untuk
membaca alḥamdulillāh atas nikmat ini. Dan Allah
mensyariatkan saudaranya untuk mendoakannya
dengan ucapan, “Yarḥamukallāh (semoga Allah
memberimu rahmat).” Lalu orang yang bersin dan
bertaḥmid
berbalas
mendoakan
dengan
mengucapkan, “Yahdikumullāh wa yuṣliḥu bālakum
(semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan
memperbaiki kondisimu)." Oleh sebab itu, barangsiapa
yang tidak bertaḥmid saat bersin, maka dia tidak
berhak mendapatkan doa dan janganlah dia
menyalahkan kecuali dirinya sendiri.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حق املسلم  :األمر الواجب املتعني.

• تشميت العاطس  :التشميت :ادلاعء باخلري والربكة.

• عيادة املريض  :زيارته.
ِّ
ِّ
• املسلم  :اإلسالم :وهو االستسالم هلل برشيعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقط ظاهرا وباطنا.

فوائد احلديث:
 .1بيان حق املسلم ىلع املسلم ،فمنها :واجب ،ومنها :مندوب .وَيتلف ذلك باختالف األحوال واألشخاص.
ُّ
ً
ً
رد السالم فرض عني إذا اكن ُ
مجيعا.
واحدا ،وفرض كفاية إذا اكنوا
المسلم عليه
.2
 .3عيادة املريض فرض كفاية.
 .4اتباع اجلنازة فرض كفاية ،وهو تشييعها من حملها أو حمل الصالة إىل ماكن دفنها.
 .5إجابة ادلعوة إىل ويلمة العرس برشوطها املقررة يف كتب الفقه واجبة ،ويف سائر الوالئم سنة مؤكدة.
ً
 .6تشميت العاطس بعد أن حيمد اهلل ،قال بعض العلماء :إنه واجب وجوبا عينيا إن لم يكن غريه ،ووجوب كفاية ىلع اجلماعة ،وقال آخرون:
إنه مستحب.

 .7عظمة اإلسالم يف توثيق عرى األخوة واملحبة بني املسلمني.

 .8ال جيوز تشميت العاطس ،وال رد السالم ،واإلمام َيطب؛ ألن الك منهما الكم ،والالكم حمرم يف اخلطبة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418 ،ـه1997 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه.
الوطن ،الرياض1426 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
الطبعة :األوىل1428 ،ه2007 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حققه ورقمه حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .بهجة قلوب األبرار ،عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الكريم بن رسيم
ال ادلريين ،انلارش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3706( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َْ َ
 ىلع حلق ٍة يف-ريض اهلل عنه- خرج معاوية
َ َ ْ َ
 جلسنا: ما أجلسكم؟ قالوا: فقال،املسجد

Mu'āwiyah -raḍiyallāhu 'anhu- pernah
keluar mendatangi sekumpulan orang di
masjid, lalu ia berkata, "Apakah yang
menyebabkan kalian duduk ini?" Mereka
menjawab, "Kami duduk untuk berzikir
(mengingat) Allah".

نذكر اهلل

**

1208. Hadis:

: احلديث.1208

 خرج: قال-عن أيب سعيد اخلدري –ريض اهلل عنه
َْ
: فقال، ىلع َحلق ٍة يف املسجد-ريض اهلل عنه- معاوية
َ ْ َ
 آهلل ما: قال، جلسنا نذكر اهلل:ما أجل َسكم؟ قالوا
ْ
ُ أجلَ َس
: قال، ما أجلسنا إال ذاك:كم إال ذاك؟ قالوا
ِّ
ً ُْ ُ ْ ْ َ
 وما اكن أحد،كم ته َمة لكم
أما إين لم استح ِلف
َ
 أقل-صىل اهلل عليه وسلم- بمزنليت من رسول اهلل
ً
-صىل اهلل عليه وسلم-  إن رسول اهلل:عنه حديثا ِم ِّين
َ ْ َ
َْ
َ
» «ما أجل َسكم؟:خ َر َج ىلع َحلق ٍة من أصحابه فقال
َْ
َ
 جلسنا نذكر اهلل وحن َم ُد ُه ىلع ما ه َدانا لإلسالم؛:قالوا
ْ
ُ أجلَ َس
َ
»كم إال ذاك؟
 «آهلل ما: قال،ومن بِ ِه علينا
ِّ
 «أما إين لم: قال، واهلل ما أجلسنا إال ذاك:قالوا
ً ُْ
 ولكنه أتاين جربيل،أستحلفكم ته َمة لكم
َُ
.»ايه بكم املالئكة
ِ فأخربين أن اهلل يب

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
"Mu'āwiyah - raḍiyallāhu 'anhu- pernah keluar
mendatangi sekumpulan orang di masjid, lalu ia
berkata, "Apakah yang menyebabkan kalian duduk
ini?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk berzikir
(mengingat) Allah." Mu'āwiyah berkata, "Apakah, demi
Allah, tidak ada yang menyebabkan kalian duduk ini
melainkan karena berzikir (mengingat) Allah saja?"
Mereka menjawab, "Ya, tidak ada yang menyebabkan
kami semua duduk ini, kecuali untuk itu." Mu'āwiyah
berkata, "Sebenarnya aku bukan ingin meminta
sumpah dari kalian karena adanya kecurigaan
terhadap kalian. Dan tidak ada seorang pun, dengan
kedudukanku dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- yang paling sedikit hadisnya daripada aku
sendiri. Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- pada suatu ketika keluar mendatangi
sekumpulan orang dari kalangan sahabat-sahabatnya
lalu bertanya, "Apakah yang menyebabkan kalian
duduk begini?" Para sahabat menjawab, "Kami duduk
untuk berzikir (mengingat) Allah dan memuji-Nya,
karena Dia telah menunjukkan kami semua kepada
Islam dan mengaruniakan kenikmatan Islam itu kepada
kami." Beliau bersabda, "Apakah, demi Allah, tidak ada
yang menyebabkan kalian duduk begini melainkan
karena itu?" Mereka menjawab, "Demi Allah, tidak ada
yang membuat kami duduk di sini selain itu". Beliau
bersabda, "Sesungguhnya aku bukan ingin meminta
sumpah dari kalian karena adanya kecurigaan
terhadap kalian semua, tetapi Jibril datang kepadaku
dan
memberitahukan
sesungguhnya
Allah
membanggakan kalian di hadapan para malaikat".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis ini merupakan salah satu hadis yang
menunjukkan keutamaan berkumpul untuk berzikir
(mengingat) Allah -'Azza wa Jalla-. Hadis ini
diriwayatkan oleh Abu Sa'īd al-Khudri dari Mu'āwiyah raḍiyallāhu 'anhumā- bahwasannya dia keluar menuju
sekumpulan orang di masjid lalu bertanya kepada
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هذا احلديث من األحاديث اليت تدل ىلع فضيلة

 وهو ما رواه أبو،-عز وجل- االجتماع ىلع ذكر اهلل
 أنه-ريض اهلل عنهما- سعيد اخلدري عن معاوية
خرج ىلع حلقة يف املسجد فسأهلم ىلع أي يشء

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اجتمعوا ،فقالوا :نذكر اهلل ،فاستحلفهم -ريض اهلل mereka mengenai sebab mereka berkumpul. Mereka
)menjawab bahwa kami sedang berzikir (mengingat
عنه -أنهم ما أرادوا جبلوسهم واجتماعهم إال اذلكرAllah. Mu'āwiyah -raḍiyallāhu 'anhu- meminta mereka ،
فحلفوا هل ،ثم قال هلم :إين لم أستحلفكم تهمة لكم bersumpah bahwa mereka itu duduk dan berkumpul
ًّ
hanya untuk berzikir. Mereka pun bersumpah
وشاك يف صدقكم ،ولكين رأيت انليب -صىل اهلل
kepadanya. Kemudian Mu'āwiyah berkata kepada
عليه وسلم -خرج ىلع قوم وذكر مثله ،وأخربهم أن mereka, "Sebenarnya aku bukan ingin meminta
اهلل -عز وجل -يبايه بهم املالئكة ،فيقول مثالsumpah dari kalian karena adanya kecurigaan kepada :
kalian dan meragukan kejujuran kalian, tetapi aku
انظروا إىل عبادي اجتمعوا ىلع ذكري ،وما أشبه ذلكpernah melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar ،
مما فيه املباهاة ،ولكن ليس هذا االجتماع أن menuju satu kaum lalu beliau mengucapkan perkataan
 seperti itu. Beliau memberitahu mereka bahwa Allahجيتمعوا ىلع اذلكر بصوت واحد ،ولكن يذكرون أي
'Azza wa Jalla- membanggakan mereka di hadapan
يشء يذكرهم باهلل -تعاىل -من موعظة وذكرى أو para malaikat. Contohnya, Allah berfirman, "Lihatlah
hamba-hamba-Ku,
mereka
berkumpul
يتذكرون نعمة اهلل عليهم بما أنعم عليهم من نعمة untuk
mengingat-Ku." Dan firman lainnya yang mengandung
اإلسالم واعفية ابلدن واألمن ،وما أشبه ذلك ،فإن kebanggaan. Hanya saja sebagaimana yang sudah
ذكر نعمة اهلل من ذكر اهلل -عز وجل ،-فيكون يف هذا dijelaskan sebelumnya bahwa perkumpulan ini bukan
berkumpul untuk berzikir dengan satu suara. Namun,
ديلل ىلع فضل جلوس انلاس يلتذاكروا نعمة اهلل mereka berzikir dengan segala sesuatu yang membuat
mereka ingat kepada Allah -Ta'ālā- berupa nasihat dan
عليهم.
peringatan, atau mengingat-ingat nikmat Allah kepada
mereka berupa kenikmatan Islam, kesehatan tubuh
dan rasa aman dan sebagainya. Sesungguhnya
mengingat kenikmatan Allah termasuk berzikir
(mengingat) Allah -'Azza wa Jalla-. Dengan demikian,
ini menjadi dalil keutamaan orang-orang yang duduk
untuk saling mengingatkan nikmat Allah kepada
mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ
• َحلق ٍة  :لك يشء مستدير خايل الوسط ويقصد به هنا جملس العلم واذلكر.
ً
• آهلل  :يسأهلم مستحلفا باهلل -تعاىل-.
ً
ُْ ً
• ته َمة لكم  :شاك يف صدقكم.
• َمن  :أنعم وأعطى.
َُ
َُ
اخر.
• يب ِ
ايه  :يف ِ

فوائد احلديث:
 .1فضل معاوية -ريض اهلل عنه -وحرصه ىلع االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف تبليغ العلم.
 .2جواز االستحالف من غري تهمة للتنبيه ىلع أهمية اخلرب.
 .3فضل جمالس اذلكر والعلم وأن اهلل حيبها ويبايه بها املالئكة.
 .4السنة ويح اكلقرآن اكن يزنل بها جربيل ىلع انليب -عليه الصالة والسالم ،-ولكنها غري متعبد بتالوتها وإنما بالعمل بأحاكمها.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق -
بريوت ،ط األوىل1428 :ه .نزهة املتقني ،ملجموعة من املؤلفني ،مؤسسة الرسالة ،ط :الرابعة عرش1407 ،ه .بهجة انلاظرين ،لسليم اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي ،السعودية ،ط :اثلاثلة1418 ،ه .كنوز رياض الصاحلني حلمد نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ط1430 :ه.

الرقم املوحد)3007( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

خصلتان ال جيتمعان يف مؤمن :ابلخل ,وسوء

 .1209احلديث:

Dua perangai yang tidak akan berkumpul
dalam diri orang mukmin: kikir dan akhlak
buruk

اخللق

**

1209. Hadis:

ً
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواعDari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara :
ُ
ُ marfū', (Nabi bersabda), "Dua perangai yang tidak
« َخ ْصلَتَ
وسوء
,
ابلخل
مؤمن:
يف
عان
جيتم
ال
ان
ِ
akan berkumpul dalam diri orang mukmin: kikir dan
ُ
اخلُل ِق».
"akhlak buruk.
درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلديث يدل ىلع أن املؤمن ال جيمع هاتني اخلصلتني Hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak
akan menghimpun dua perangai buruk ini, yaitu kikir
اذلميمتني ،وهما :ابلخل ،وسوء اخللق ،ومفهوم dan akhlak buruk. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa
احلديث أنهما قد جيتمعان فيمن حرم نعمة اإليمانkeduanya kadang bisa berkumpul dalam diri orang ،
yang terhalang mendapatkan nikmat iman karena dia
ألنه فقد اإليمان اذلي يمنع صاحبه من يسء
telah kehilangan iman yang mencegah pemiliknya dari
األخالق .واملقصود باملؤمن اذلي ال جتتمع فيه هاتان akhlak buruk. Yang dimaksud dengan mukmin yang
اخلصلتان املؤمن احلق ،ومن اجتمعت فيه دل ىلع tidak berkumpul dalam dirinya dua perangai ini adalah
mukmin sejati. Sedangkan orang mukmin yang
نقص إيمانه.
berkumpul dalam dirinya kedua perangai ini maka
menunjukkan imannya kurang.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• خصلة  :صفة.

• ابلخل  :يف الرشع :منع الواجب ،وهو ضد الكرم.

فوائد احلديث:
 .1احلديث يدل ىلع أن املؤمن ال جيمع هاتني اخلصلتني ،وهما :ابلخل ،وسوء اخللق.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سلسلة األحاديث الضعيفة ،حممد نارص
ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار الفلق – الرياض .الطبعة :السابعة 1424 ،ه .منحة العالم يف رشح
ِّ
َ
لوغ َ
بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة،
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
  1423ـه 2003 -م.

الرقم املوحد)5360( :

349

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa
sallam- membuat beberapa garis (di
tanah), lalu bersabda, "Garis ini adalah
manusia dan garis ini adalah ajalnya.
Ketika orang itu sedang dalam keadaan
tersebut, tiba-tiba datanglah garis yang
lebih pendek (ajal)".

ً ُ ُ
َّ
ُّ
، خطوطا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
خط

 هذا اإلنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك:فقال
إذ جاء اخلط األقرب

**

1210. Hadis:

: احلديث.1210

ُّ
صىل اهلل- انليب
 خط: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس
ً
ُ
ُ
 وهذا، "هذا اإلنسان: فقال، خ ُطوطا-عليه وسلم
ْ
َ
َ
ُُ َ
َ كذلك إذ
 عن."جاء اخل َ ُّط األق َر ُب
 فبينما هو،أجله
ُّ
صىل- انليب
 خط: قال-ريض اهلل عنه- ابن مسعود
ً
ً
ً
الوسط
 وخط خطا يف، خطا مربعا-اهلل عليه وسلم
ِ
ً
ً
ً
 وخط خططا صغارا إىل هذا اذلي يف،خارجا منه

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Nabi
Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- membuat
beberapa garis (di tanah), lalu bersabda, "Garis ini
adalah manusia dan garis ini adalah ajalnya. Ketika
orang itu sedang dalam keadaan tersebut, tiba-tiba
datanglah garis yang lebih pendek (ajal)." Dari Ibnu
Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Nabi
Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- membuat
garis berbentuk persegi empat dan membuat gari lain
di tengah-tengahnya yang keluar dari garis persegi
empat tadi. Beliau juga membuat lagi beberapa garis
kecil-kecil di tengah-tengah sampai ke pinggiran garis
yang tengah, lalu beliau bersabda, "Ini adalah manusia
dan ini adalah ajalnya meliputi diri manusia tadi, atau
memang telah meliputinya. Garis yang keluar dari
kotak ini adalah angan-angannya, sedangkan garisgaris kecil ini adalah keinginan-keinginannya. Jika ia
terluput dari yang ini (bencana ini), ia terkena yang
satunya lagi. Dan jika ia luput dari yang ini, maka ia
tentu akan terkena oleh yang itu".

 «هذا: فقال،الوسط
جانبه اذلي يف
الوسط من
ِ
ِ
ِ
ً
ُ
ُ
ُ
َ
 وهذا-أو قد أحاط بِه-  وهذا أجله حميطا بِه،اإلنسان
ُ
ٌ
ِّ
ُ الص َغ
ار
 وهذه اخل ُ َط ُط،خارج أمل ُه
اذلي هو
َ
َ
ُ َْ
َ  وإن، ن َهش ُه هذا،أخط ُأه هذا
َ  فإن،اض
أخط ُأه
األعر
َ ََ
ُ
.» نهشه هذا،هذا

**

Derajat hadis: Sahih dengan dua riwayatnya

 صحيح بروايتيه:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Dalam kedua hadis ini terkandung perumpamaan
angan-angan manusia, ajalnya, dan keinginankeinginan yang mengikutinya. Kematiannya ada di
salah satunya. Jika ia selamat darinya, maka kematian
mendatanginya saat ajalnya habis. Garis-garis tersebut
adalah musibah-musibah yang menimpanya. Jika ia
selamat dari ini, maka ia tidak akan selamat dari itu.
Jika ia selamat dari semuanya dan tidak terkena
musibah berupa penyakit, kehilangan harta atau
lainnya, maka ajal mendatanginya secara tiba-tiba.
Ringkasnya, orang yang tidak mati dengan sebab,
maka ia mati dengan ajal. Ketika orang itu sedang
dalam keadaan musibah tersebut, "Tiba-tiba datanglah
garis yang lebih pendek," yaitu ajal. Dalam hadis ini
terdapat isyarat berupa ajakan untuk sederhana dalam
berangan-angan dan persiapan menghadapi ajal yang
datang secara tiba-tiba. Kata tersebut diungkapkan
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يف احلديثني مثال أمل اإلنسان وأجله واألعراض

 فإن سلم، وموته عند واحد منها،اليت تعرض عليه
 وهذه اخلطوط،منها فيأتيه املوت عند انقضاء أجله

اآلفات العارضة هل فإن سلم من هذا لم يسلم من

 وإن سلم من اجلميع ولم تصبه آفة من مرض أو،هذا

 واحلاصل إن من لم،فقد مال أو غري ذلك بغته األجل
 فبينما اإلنسان كذلك يف،يمت بالسبب مات باألجل

 وفيه.هذه اآلفات "إذ جاءه اخلط األقرب" وهو األجل

إشارة إىل احلض ىلع قرص األمل واالستعداد بلغتة

 وعرب بانلهش وهو دلغ ذات السم مبالغة يف،األجل

.اإلصابة واإلهالك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
dengan "An-Nahsyu" yaitu sengatan binatang beracun.
Ini merupakan bentuk hiperbol dalam menggambarkan
kecelakaan dan kebinasaan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :حديث أنس :رواه ابلخاري ولفظه يف ابلخاري" :هذا األمل" ،بدل" :هذا اإلنسان" .حديث ابن مسعود :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

ً
• حميطا به  :حافا به.

• األعراض  :مجع عرض ،وهو ما ينتفع به يف ادلنيا يف اخلري ويف الرش.
• نهشه  :أصابه وأهلكه.

فوائد احلديث:
 .1حتذير اإلنسان من فجأة املوت وهو ىلع غري استعداد هل بالعمل الصالح.
 .2ىلع املؤمن املسارعة للتوبة والعمل الصالح ،وال يغرت بطول األمل.
 .3جواز رضب املثل واختاذ وسائل اإليضاح عند اتلعليم ،يلكون أبلغ يف اتلصور عند اتلليق.
املصادر واملراجع:
1-بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د.

ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه-4 .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل
حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه-5 .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار
املعرفة-بريوت-6 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-7 .معارج القبول
برشح سلم الوصول إىل علم األصول؛ للشيخ حافظ احلكيم ،ضبط عمر بن حممود ،دار ابن القيم-ادلمام ،الطبعة اثلاثلة1415 ،ه-8 .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

خري األصحاب عند اهلل تعاىل ُ
ُ
خريهم لصاحبه،
ِ
وخري اجلريان عند اهلل تعاىل ُ
ُ
خريهم جلاره
ِ

 .1211احلديث:

Teman terbaik di sisi Allah Ta’ala adalah
mereka yang terbaik bagi temannya. Dan
tetangga terbaik di sisi Allah Ta’ala adalah
mereka yang terbaik buat tetangganya.
**

1211. Hadis:

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :قال Dari Abdullah bin 'Amr Radhiallahu ‘Anhuma secara
marfu’: “Teman terbaik di sisi Allah Ta’ala adalah
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-
خري األصحاب
ِ mereka yang terbaik bagi temannya. Dan tetangga
ُ
عند اهلل تعاىل ُ
وخري
خريهم لصاحبه،
اجلريان عند terbaik di sisi Allah Ta’ala adalah mereka yang terbaik
ِ
”buat tetangganya.
اهلل تعاىل ُ
خريهم جلاره».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

خري األصحاب عند اهلل مزنلة وثوابا أكرثهما نفعا Teman terbaik di sisi Allah dari segi kedudukan dan
pahala adalah mereka yang paling banyak memberi
لصاحبه ،و كذلك خري اجلريان عند اهلل أكرثهم نفعا manfaat bagi temannya. Demikian pula tetangga
terbaik di sisi Allah adalah mereka yang paling banyak
جلاره.
memberi manfaat buat tetangganya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه الرتمذي ،وأمحد ،وادلاريم.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع حتصيل انلفع لألصدقاء واجلريان واحلرص ىلع دفع األذى عنهم.
 .2احلث ىلع تعظيم الصحبة اإليمانية وتعزيزها.
 .3حرص اإلسالم ىلع تقوية أوارص املحبة بني املسلمني.
 .4السيع إىل حتصيل الصاحب الصالح واجلار الصالح.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن
رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه،
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة اثلانية1395 ،ه .مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم
أسد ادلاراين ،انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Sebaik-baik majelis adalah yang paling
lapang

خري املجالس أوسعها

 .1212احلديث:

**

1212. Hadis:

ْ ُ ْ ِّ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ول اَّلل َ -
َ ْ َ َ
صىل Dari Abu Sa'īd al-Khudri ia berkata, Aku mendengar
يد اخلد ِري ،قال :س ِمعت رس
عن أ ِيب س ِع ٍ
ِ
ُ َ َْ َ َ َ َُ ُ
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
».
أوسعها
املجالس
خري
«
:
ول
اهلل علي ِه وسلم ،-يق
""Sebaik-baik majelis adalah yang paling lapang.
درجة احلديث :صحيح ىلع رشط ابلخاري

**

Derajat hadis:

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

دل احلديث ىلع فضل سعة املجالس ,فإن املجالس Hadis tersebut menunjukkan tentang keutamaan
majelis yang lapang karena majelis-majelis yang
الواسعة من خري املجالس؛ ألنها إذا اكنت واسعة lapang termasuk sebaik-baik majelis. Sebab, jika
محلت أناسا كثريين وصار فيها انرشاح وسعة صدرmajelis tersebut lapang (luas) maka dapat menampung ,
banyak orang sehingga terdapat di dalamnya kelegaan
وهذا ىلع حسب احلال فقد يكون بعض انلاس
dan kelapangan dada. Dan ini tergantung keadaan,
ُ َ ُ
حجر بيته ضيقة ،لكن إذا أمكنت السعة فهو karena terkadang sebagian ruangan rumah orang
sempit, namun jika memungkinkan ruangannya lapang
أحسن؛ ملا سبق.
maka itu lebih baik berdasarkan alasan di atas.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبوداود وأمحد.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

فوائد احلديث:
 .1استحباب سعة املجلس ملا فيه من راحة اجلالسني.
 .2أن ضيق املجالس قد يفيض إىل الكراهية وابلغض بني اجلالسني.
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م - .سنن أيبداود ,أبو داود سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت - .تطريز رياض الصاحلني,
لفيصل بن عبد العزيز انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
 رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممديلع بن حممد ابلكري ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ,بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م - .مشاكة املصابيح،
املؤلف :حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
 رياض الصاحلني ،أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرشواتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.

الرقم املوحد)3270( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Shafwan Abdullah bin Busr AlAslami Radhiyallahu Anhu, seraya berkata,
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah
orang yang berusia panjang dan amalnya
baik." HR. At-Tirmidzi. Ia berkata, "Hadits
hasan".

خري انلاس من طال عمره وحسن عمله

**

1213. Hadis:

: احلديث.1213

ُْ
Dari Abu Shafwan Abdullah bin Busr Al-Aslami -ريض اهلل عنه- رس األسليم
عن
ٍ عبد اهلل بن ب
ً
Radhiyallahu 'Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu
َُُ َ َ ُ َ ُُ ُ
َ
.» وحسن عمله، «خري انلاس من طال عمره:مرفواع
Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebaik-baik manusia
adalah orang yang panjang umurnya dan baik
amalnya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Makna hadits ini: sesungguhnya manusia itu setiap kali
umurnya panjang dalam ketaatan kepada Allah, maka
ia bertambah dekat kepada Allah. Sebab, setiap
perbuatan yang dikerjakan dapat menambah umurnya,
maka hal itu mendekatkannya kepada Tuhannya 'Azza
wa Jalla. Sebaik-baik manusia adalah orang yang
mendapatkan taufik untuk dua hal ini: panjang umur
dan amal baik. Panjang umur tidak akan menjadi
kebaikan bagi manusia kecuali jika amalnya baik dalam
ketaatan kepada Allah, karena panjang umur bisa
menjadi keburukan bagi manusia dan bahaya baginya,
sebagaimana disebutkan dalam hadits lain. Siapakah
manusia yang baik?" Nabi bersabda, "Orang yang
umurnya panjang dan baik amalnya." Penanya berkata
lagi, "Siapakah manusia yang buruk itu?" Nabi
bersabda, "Orang yang panjang umurnya dan buruk
amalnya." HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits ini
divonis shahih oleh Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi,
(5/330), no (2330). Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
"Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira
bahwa tenggang waktu yang Kami berikan kepada
mereka lebih baik baginya. Justru tenggang waktu
yang Kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa
mereka semakin bertambah; dan mereka akan
mendapat azab yang menghinakan." (QS. Ali Imran:
178). Orang-orang kafir tersebut diberi tenggang waktu
oleh Allah. Yakni, Allah memberi mereka rezeki,
kesehatan, panjang umur, anak-anak dan istri-istri. Itu
bukan kebaikan bagi mereka. Justru, itu adalah
keburukan bagi mereka. Kita berlindung kepada Allah,
karena sesungguhnya dengan hal-hal tersebut akan
membuat mereka bertambah dosanya. Ath-Thayyibi

354

 أن اإلنسان كما طال عمره يف: معىن هذا احلديث

طاعة اهلل ازداد قربا من اهلل؛ ألن لك عمل يعمله فيما

 فخري- عز وجل-  فإنه يقربه إىل ربه،زاد فيه عمره

 طول العمر وحسن:انلاس من وفق هلذين األمرين
ً  فطول العمر ليس.العمل
خريا لإلنسان إال إذا حسن
ً
عمله يف طاعة اهلل؛ ألنه أحيانا يكون طول العمر
ً
ً
 أي، كما يف احلديث اآلخر،ورضرا عليه
رشا لإلنسان
،»  وحسن عمله، « من طال عمره: قال،انلاس خري

 « من طال عمره وساء عمله: فأي انلاس رش؟ قال:قال

 وصححه األبلاين يف، رواه أبو داود والرتمذي،»
-  وقال اهلل.)2330( ) برقم330/5( صحيح الرتمذي

 (وال حيسنب اذلين كفروا أنما نميل:-تبارك وتعاىل
هلم خري ألنفسهم إنما نميل هلم لزيدادوا إثما وهلم

 فهؤالء الكفار،)178 : (آل عمران،)عذاب مهني
 أي يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر،يمىل اهلل هلم
 والعياذ، ال خلري هلم ولكنه رش هلم،وابلنني والزوجات
-  قال الطييب.باهلل ألنهم سوف يزدادون بذلك إثما

 إن األوقات والسااعت كرأس املال:- رمحه اهلل
 وَّكما اكن، فينبيغ أن يتجر فيما يربح فيه،للتاجر
 فمن مىض لطيبه فاز،رأس املال كثريا اكن الربح أكرث
 ومن أضاع رأس ماهل لم يربح وخرس خرسانا،وأفلح

".مبينا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Rahimahullah berkata, "Sesungguhnya waktu dan jam
bagaikan modal bagi pedagang. Karena itu, ia harus
berdagang dengan sesuatu yang mendatangkan
keuntungan. Semakin besar modal, semakin besar
pula labanya. Barangsiapa melakukan hal baik bagi
dirinya, maka ia akan menang dan beruntung.
Barangsiapa menyia-nyiakan modalnya, niscaya ia
tidak akan beruntung, dan ia akan mendapatkan
kerugian yang nyata.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم.
ُْ
رس األسليم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :عبد اهلل بن ب ٍ
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حسن عمله  :أىت به مستوفيا للرشوط واألرَكن واآلداب قاصدا به وجه اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1فضل طول العمر إذا اقرتن حبسن العمل ،فإنه يزتود من الطااعت اليت تقربه إىل اهلل ،ورش انلاس من طال عمره وساء عمله.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني  -تايلف د سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -حميي ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -الطبعة
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني  -مدار الوطن للنرش  -طبع اعم 1426ه.
األوىل 1397 ،ـه1977 -م.
رياض الصاحلني  -د .ماهر بن ياسني الفحل  -انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت .الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م .سنن
الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي  -حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف،
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص -الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد
بن حممد بن حنبل  -املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون  -إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك  -انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ادلاريم ،املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين -انلارش:
دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م .صحيح وضعيف سنن الرتمذي  -املؤلف :حممد نارص ادلين
األبلاين  -مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية .رشح
الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن)  -املؤلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب  -املحقق :د .عبد احلميد
هنداوي  -انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة املكرمة  -الرياض ،الطبعة األوىل 1417 ،ـه1997 -م.

الرقم املوحد)3710( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Doa ketika mengalami kesulitan: "Tidak
ada Tuhan yang berhak disembah kecuali
Allah Yang Maha Agung lagi Maha
Penyantun. Tidak ada Tuhan yang berhak
disembah kecuali Allah Pemilik 'Arsy yang
agung. Tidak ada Tuhan yang berhak
disembah kecuali Allah Pemilik langit,
Pemilik bumi dan Pemilik 'Arsy yang agung

 ال هلإ، ال هلإ إال اهلل العظيم احلليم:داعء الكرب
 ال هلإ إال اهلل رب،إال اهلل رب العرش العظيم

 ورب العرش الكريم، ورب األرض،السماوات
**

1214. Hadis:

: احلديث.1214

 أن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس

Dari Abdullah bin 'Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika
mengalami kesulitan, beliau mengucapkan, "Tidak ada
Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha
Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada Tuhan yang
berhak disembah kecuali Allah Pemilik 'Arsy yang
agung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali
Allah Pemilik langit, Pemilik bumi dan Pemilik 'Arsy
yang agung."

: اكن يقول عند الكرب-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

 ال هلإ إال اهلل رب،«ال هلإ إال اهلل العظيم احلليم
ُّ ،رب السماوات
ُّ  ال هلإ إال اهلل،العرش العظيم
ورب
» . ورب العرش الكريم،األرض

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menjadi dalil bahwa kepedihan dan kesedihan ،دل احلديث ىلع أن الكرب والغم ال يزيله إال اهلل
tidak bisa dihilangkan kecuali oleh Allah. Kata-kata
yang disebutkan itu, jika diucapkan oleh seorang وهذه اللكمات املذكورة إذا قاهلا عبد مؤمن عند
hamba yang mukmin saat dalam ketakutan dan -تعاىل-  فذكر اهلل،-عز وجل- خوفه وكربه؛ آمنه اهلل
kesulitan, pasti Allah -'Azza wa Jalla- akan memberinya
 وَيفف، وييرس العسري،وداعؤه يسهل الصعب
rasa aman. Zikir kepada Allah -Ta'ālā- dan berdoa
kepada-Nya dapat memudahkan kesulitan dan ، ىلع صعب إال هان-عز وجل-  فما ذكر اهلل،املشاق
menggampangkan
kesusahan,
meringankan  وال، وال مشقة إال خفت،وال ىلع عسري إال تيرس
kesukaran. Ketika seseorang ingat kepada Allah -'Azza
wa Jalla- saat dalam kesulitan maka akan dimudahkan,  وحكمة. وال كربة إال انفرجت،شدة إال زالت
ِّ
ً أن كرب املؤمن
saat dalam kesukaran akan digampangkan, dan saat اغبلا إنما هو
،ختصيص احلليم باذلكر
dalam kepayahan akan diringankan, serta saat dalam
، أو غفلة يف احلاالت،نوع من اتلقصري يف الطااعت
kesempitan akan dihilangkan, juga saat dalam terjepit
.وهذا يشعر برجاء العفو املقلل للحزن
akan dilapangkan. Adanya pengkhususan zikir dengan
kata Al-Ḥalīm (Yang Maha Penyantun), karena
biasanya kesusahan orang mukmin itu disebabkan
oleh kelalaiannya dalam ketaatan atau kelengahan
dalam berbagai hal. Dan ini menunjukkan adanya
harapan ampunan yang dapat meminimalisir
kesedihan. Syarḥu Riyāḍiṣ Ṣāliḥīn, karya Muhammad
bin Saleh bin Muhammad bin Uṡaimin (6/56), Mirqātu
Al-Mafātīḥi Syarḥu Misykāti Al-Maṣābīḥi, karya Al-Qārii
(4/1677), Taṭriẓ Riyāḍiṣ Ṣāliḥīn (2/288).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• الكرب  :هو األمر يشق ىلع اإلنسان ويمأل صدره غيظا.
• احلليم  :اذلي يؤخر العقوبة مع القدرة.
• العظيم  :اذلي ال يشء يعظم عليه.
ً
• الكريم  :املعطي فضال.

فوائد احلديث:

ً
 .1إن ادلواء من الكرب توحيد اهلل -عز وجل ،-وعدم انلظر إىل غريه أصال.
 .2وجه تكرير الرب باذلكر من بني سائر األسماء احلسىن ،هو كونه مناسبًا لكشف الكرب اذلي هو مقتىض الرتبية.
 .3استحباب ادلاعء بهذا ادلاعء عند الكرب.

 .4ووجه ختصيص العرش باذلكر ،كونه أعظم خملوقات العالم  ،فيدخل اجلميع حتته دخول األدىن حتت األىلع.
 .5خص السموات واألرض باذلكر؛ ألنهما من أعظم املشاهدات.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار،
ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة،
الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت،
 1425ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام
هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش،
الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار
الفكر ،بريوت1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5141( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ذكر نعيم القِّب وعذابه يف حديث الِّباء بن

Penuturan nikmat dan siksa kubur dalam
hadis Barā` bin 'Āzib

-ريض اهلل عنهما- اعزب

**

1215. Hadis:

Dari Barā` bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
"Kami pernah keluar bersama Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- dalam rangka menghadiri
penguburan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar.
Kami tiba di kuburan sedangkan jenazah belum
dikuburkan. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamduduk dan kami duduk di sekitar beliau, seolah-olah di
atas kepala kami ada burung hinggap. Tangan beliau
memegang ranting, beliau mengetuk-ngetukkannya ke
tanah. Beliau mengangkat kepala lalu bersabda,
"Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur",
dua atau tiga kali (beliau ucapkan). Ia menambahkan
dalam riwayat lain, "Sesungguhnya ia (mayat)
mendengar suara ketukan sandal mereka apabila
mereka beranjak pergi, ketika dikatakan kepadanya,
"Wahai orang ini, siapa Rabbmu, apa agamamu dan
siapa Nabimu?" Hannād mengatakan, "Ia berkata,
"Dan dua malaikat datang, mendudukkannya lalu
menanyainya, "Siapa Rabbmu?" Ia menjawab,
"Rabbku Allah." Keduanya bertanya lagi, "Apa
agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku Islam."
Keduanya menanyainya lagi, "Siapakah orang ini yang
diutus pada kalian?" Ia menjawab, "Ia Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Keduanya berkata, "Dari
mana kamu tahu?" Ia menjawab, "Aku membaca kitab
Allah lalu aku mengimaninya dan membenarkannya."
Ia menambahkan dalam riwayat Jarir, "Itulah firman
Allah -'Azza wa Jalla-, "Allah meneguhkan (iman)
orang-orang yang beriman..." (Ibrāhīm: 27)- Kemudian
keduanya (Hannād dan Jarir) sepakat meriwayatkanBeliau bersabda, "Kemudian penyeru dari langit
menyerukan, bahwa hambaku telah benar, maka beri
ia alas dari surga, bukakan untuknya pintu ke surga,
dan beri ia pakaian dari surga." Beliau bersabda, "Maka
datanglah kepadanya bau harum dan wewangian
surga." Beliau bersabda, "Dan dibukakan untuknya
pintu ke arah surga sejauh matanya memandang."
Beliau bersabda, "Dan sesungguhnya orang kafir itu...",
lalu beliau menyebutkan kematiannya. Beliau
bersabda, "Ruhnya dikembalikan ke jasadnya, dan
datang dua malaikat lalu mendudukkanya, dan
bertanya padanya, "Siapa Rabbmu?" Ia menjawab,
"Hah, hah, hah, aku tidak tahu." Keduanya bertanya
lagi, "Apa agamamu?" Keduanya menjawab, "Hah,
hah, aku tidak tahu." Keduanya bertanya lagi,
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: احلديث.1215

 خرجنا مع: قال،-ريض اهلل عنه- عن الرباء بن اعزب

 يف جنازة رجل من-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ فانتهينا إىل القرب ولما يُل،األنصار
 فجلس رسول،حد

 وجلسنا حوهل كأنما ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ُ َ ويف يده عود ي،رءوسنا الطري
 فرفع،نكت به يف األرض

، «استعيذوا باهلل من عذاب القرب» مرتني: فقال،رأسه
َْ
 "وإنه ليسمع خف َق نعاهلم إذا: زاد يف رواية،أو ثالثا
ْ
 من ربك؟ وما، يا هذا:َولوا ُمدبِرين حني يقال هل
 "ويأتيه ملاكن: قال:دينك؟ ومن نبيك؟" قال هناد
، ريب اهلل: من ربك؟ فيقول:فيُج ِلسانه فيقوالن هل
 فيقوالن، ديين اإلسالم: ما دينك؟ فيقول:فيقوالن هل
: "فيقول: ما هذا الرجل اذلي بُعث فيكم؟" قال:هل

 وما: فيقوالن،-صىل اهلل عليه وسلم- هو رسول اهلل
ُ
قرأت كتاب اهلل فآمنت به
:يُدريك؟ فيقول

عز-  «زاد يف حديث جرير» فذلك قول اهلل،وصدقت
ُ ِّ {يُثَب-وجل
ُ ت
- ]" اآلية27 :اهلل اذلين آمنوا} [إبراهيم
 أن قد صدق: "فينادي ُمناد من السماء: قال-ثم اتفقا

، وافتحوا هل بابا إىل اجلنة، فأفرشوه من اجلنة،عبدي
َ
»وطيبها
ِ  «فيأتيه من ر ْوحها:وألبسوه من اجلنة" قال
َ وي
ُ « :قال
 «وإن الاكفر» فذكر:فتح هل فيها مد برصه» قال
ُ
 ويأتيه ملاكن، "وتعاد روحه يف جسده:موته قال
َ َ َ
ُّ  هل من:فيُجلسانه فيقوالن
،ْ هاهْ هاهْ هاه:ربك؟ فيقول
َ َ
 ال،ْ هاهْ هاه: ما دينك؟ فيقول: فيقوالن هل،ال أدري
 ما هذا الرجل اذلي بُعث فيكم؟: فيقوالن،أدري
َ َ
 أن: فينادي مناد من السماء، ال أدري،ْ هاهْ هاه:فيقول
 وافتحوا، وألبسوه من انلار، فأفرشوه من انلار،كذب
َ  «فيأتيه من َح ِّرها:هل بابا إىل انلار" قال
:وس ُمومها» قال
ُ «
ويضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه أضالعه» زاد يف
َ
َُ
َ
 «ثم يقيض هل أعىم أبْكم معه:حديث جرير قال
: لو ُرضب بها جبل لصار ترابا» قال،ِم ْر َز ِّبة من حديد

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Siapakah orang ini yang diutus kepada kalian?" Ia «فيرضبه بها رضبة يسمعها ما بني املرشق واملغرب إال
menjawab, "Hah, hah, aku tidak tahu." Lalu penyeru
َ
ُ
». «ثم تعاد فيه الروح: فيصري ترابا» قال،اثلقلني
dari langit menyerukan, "Ia berdusta, maka berilah ia
alas dari neraka, berilah pakaian dari neraka, dan
bukakan untuknya pintu ke neraka." Beliau bersabda,
"Maka datanglah kepadanya panas dan hawa panas
neraka." Beliau bersabda, "Kuburnya disempitkan
hingga tulang-tulang rusuknya bersilangan." Ia
menambahkan dalam hadis Jarir, "Kemudian
ditugaskan untuk menyiksanya sosok yang buta lagi
bisu, membawa palu besi yang seandainya dipukulkan
pada gunung pasti menjadi debu." Beliau bersabda,
"Lalu sosok itu memukulnya dengan palu itu satu kali
yang didengar makhluk yang ada di antara timur dan
barat selain manusia dan jin, hingga ia menjadi debu."
Beliau bersabda, "Kemudian ruhnya dikembalikan ke
jasadnya."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Barā` bin 'Āzib menceritakan bahwa para sahabat
pernah keluar bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dalam rangka menghadiri penguburan jenazah
seorang laki-laki dari Anshar. Mereka sampai di kubur
sebelum jenazah itu dimakamkan. Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- duduk, dan mereka duduk
di sekeliling beliau dalam kondisi diam, tidak berkatakata, lantaran wibawa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-. Tangan beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemegang ranting yang beliau ketuk-ketukkan ke
tanah, seperti dilakukan orang yang sedang berpikir
dan sedih. Beliau mengangkat kepala, lalu bersabda,
"Mohonlah kepada Allah agar Dia menjauhkan dan
menyelamatkan kalian dari siksa kubur." Beliau
mengucapkan hal ini dua atau tiga kali. Kemudian
beliau mengabarkan bahwa mayat bisa mendengar
suara sandal orang-orang yang mengiringinya ketika
mereka pergi meninggalkannya. Dan sekarang ini,
mayat didatangi dua malaikat lalu mendudukkannya
dan menanyainya, "Siapa Rabbmu?" Ia menjawab,
"Rabbku Allah." Keduanya bertanya lagi, "Apa
agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku Islam."
Keduanya bertanya, "Siapa orang ini yang diutus pada
kalian?" Ia menjawab, "Ia Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam-." Keduanya bertanya, "Dari mana engkau
mengetahuinya?" Ia menjawab, "Aku membaca kitab
Allah lalu aku mengimaninya dan membenarkannya."
Kelancaran lidahnya mengeluarkan jawaban tersebut
adalah peneguhan yang terkandung dalam firman
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- حييك الرباء بن اعزب أنهم خرجوا مع رسول اهلل

، يف جنازة رجل من األنصار-صىل اهلل عليه وسلم
-  فجلس رسول اهلل،فوصلوا إىل القرب قبل أن يُدفن
 ال، وجلسوا حوهل صامتني-صىل اهلل عليه وسلم

 ويف يده،-صىل اهلل عليه وسلم- يتلكمون من هيبته

 عود يرضب به يف األرض كما-صىل اهلل عليه وسلم اطلبوا من: فرفع رأسه فقال،يفعل املتفكر املهموم
ِّ
 قال،اهلل أن جينبكم وَيلصكم من عذاب القرب
 ثم أخربهم أن امليت،ذلك مرتني أو ثالث مرات

 وأنه يف،يسمع صوت نعال مشيعيه إذا انرصفوا عنه

 من: فيقوالن هل،هذا الوقت يأتيه ملاكن فيجلسانه

: ما دينك؟ فيقول: فيقوالن هل. ريب اهلل:ربك؟ فيقول
 ما هذا الرجل اذلي بُعث: فيقوالن هل.ديين اإلسالم
-صىل اهلل عليه وسلم-  هو رسول اهلل:فيكم؟ فيقول

 قرأت كتاب: وما يدريك بذلك؟ فيقول: فيقوالن هل.

 وجريان لسانه باجلواب.اهلل فآمنت به وصدقت به
:-تعاىل- املذكور هو اتلثبيت اذلي تضمنه قوهل

]27 :{يثبت اهلل اذلين آمنوا بالقول اثلابت} [إبراهيم

 فينادي:-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم قال انليب.اآلية
 فإنه، أن صدق عبدي فيما يقول:مناد من السماء

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Allah, "Allah meneguhkan orang-orang yang beriman ،اكن يف ادلنيا ىلع هذا االعتقاد؛ فهو مستحق لإلكرام
dengan ucapan yang teguh itu..." (Ibrāhīm: 27).
Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,  وألبسوه من ثياب،فاجعلوا هل فرشا من فرش اجلنة
ُ
"Lantas penyeru dari langit menyerukan, bahwa  فيفتح هل فيأتيه، وافتحوا هل بابا إىل اجلنة،أهل اجلنة
hamba-Ku benar terkait apa yang ia ucapkan. Di dunia
 ويوسع هل يف قربه مسافة،من نسيمها وراحئتها الطيبة
dulu ia meyakini keyakinan ini, maka ia berhak
dimuliakan. Karenanya, siapkan untuknya kasur dari صىل اهلل عليه-  وأما الاكفر فذكر.ما يمتد إيله برصه
surga, berilah ia pakaian penghuni surga, dan bukakan  وأنه تعاد روحه بعد ادلفن، حال موته وشدته-وسلم
untuknya pintu ke surga.” Maka dibukakanlah untuknya
pintunya sehingga sampai padanya angin sepoi-sepoi  من: فيجلسانه فيقوالن هل، ويأتيه ملاكن،يف جسده
dan aroma surga yang wangi, dan diperluas kuburnya : فيقوالن هل، هاه هاه ال أدري:ربك؟ فيقول متحريا
sejauh matanya memandang. Sedangkan orang kafir,
 ما: فيقوالن هل، هاه هاه ال أدري:ما دينك؟ فيقول
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyebutkan kondisi
ُ
dan derita kematiannya, dan bahwa ruhnya تقول يف حق هذا الرجل اذلي بعث فيكم أنيب أم ال؟
dikembalikan ke dalam jasadnya setelah dikubur. Dua  أن: فينادي مناد من السماء، هاه هاه ال أدري:فيقول
malaikat mendatanginya, lalu mendudukkanya dan
bertanya
kepadanya,
"Siapa
Rabbmu?”
Ia كذب هذا الاكفر؛ لعدم إيمانه وجحوده اذلي اكن
kebingungan menjawab, “Hah, hah, aku tidak tahu."  ونبوة حممد-تعاىل- سببًا يف قوهل هذا؛ وألن دين اهلل
Keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia
menjawab, "Hah, hah, aku tidak tahu." Keduanya  اكن ظاهرا يف مشارق األرض-صىل اهلل عليه وسلمmenanyainya lagi, "Apa pendapatmu tentang orang ini  وألبسوه، فاجعلوا هل فرشا من فرش انلار،ومغاربها
yang diutus untuk kalian, apakah ia seorang Nabi atau
 فيأتيه، وافتحوا هل بابا إىل انلار،من ثياب أهل انلار
bukan?” Ia menjawab, "Hah, hah, aku tidak tahu." Lalu
penyeru dari langit menyerukan, bahwa orang kafir ini  ويضيق عليه قربه حىت تتداخل،من حر انلار
telah berdusta karena ketidak imanannya dan  وتزول عن هيئتها املستوية اليت اكنت،أضالعه
penentangannya yang menjadi sebab perkataannya
ُ
ini. Pun, karena agama Allah -Ta'ālā- dan keabian ، ثم يسلط عليه ملك أعىم أخرس ال يتلكم،عليها
ُ  لو،معه مطرقة كبرية من حديد
Muhammad –ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- nampak jelas رضب بها جبل لصار
di belahan timur dan barat bumi. Karenanya, berilah ia
 فيرضبه بها رضبة يسمعها لك ما بني املرشق،ترابا
kasur dari kasur-kasur neraka, berilah ia pakaian dari
pakaian penghuni neraka, dan bukakan untuknya pintu  ثم يعاد فيه، فيصري ترابا،واملغرب إال اجلن واإلنس
ke neraka. Maka sampai padanya panas neraka, ia  ويستمر العذاب عليه يف،الروح؛ يلذوق العذاب
dihimpit di dalam kuburnya hingga tulang-tulang
.قربه
rusuknya bersilangan dan berubah dari bentuk
normalnya. Kemudian ditugaskan untuk menyiksanya
satu malaikat yang buta lagi bisu, membawa palu besar
dari besi yang seandainya dipukulkan pada gunung
pasti menjadi debu. Malaikat itu memukulnya dengan
palu tersebut satu pukulan yang didengar semua
makhluk yang ada di antara timur dan barat, selain jin
dan manusia. Orang ini pun menjadi debu. Kemudian
ruhnya dikembalikan supaya ia merasakan siksaan.
Siksa tersebut terus menimpanya di dalam kubur.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أهوال القبور:اتلصنيف
. رواه أبو داود وأمحد:راوي احلديث
َ َ ْ  ال:اتلخريج
- ريض اهلل عنهما- ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب
. سنن أيب داود:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• ولما يُلْ َ
حد  :قبل أن يُلحد ،أي :يُدفن.
• يَ ُ
نكت به يف األرض  :يرضب بطرفه األرض.
َ ْ
• خفق نعاهلم  :رضبها باألرض.
ْ
• َولوا ُمدبِرين  :انرصفوا عنه راجعني.
• َر ْوحها  :نسيمها.

• مد برصه  :مقدار ما يمتد إيله ابلرص ،وهو يف قربه.
• َس ُمومها  :شدة حرارتها.

• ختتلف فيه أضالعه  :تزول عن اهليئة املستوية اليت اكنت عليها من شدة الضغطة ،وانعصار أعضائه ،وجتاوز جنبيه من لك جنب إىل جنب
آخر.
َُ
ُ
• يقيض  :يسلط.
َ َ
• أبْكم  :أخرس.
• ِم ْر َز ِّبة  :املطرقة الكبرية اليت تكون للحداد.
• اثلقلني  :اجلن واإلنس.

فوائد احلديث:
 .1فيه بيان ما يلىق به املؤمن من الكرامة بعد موته يف قربه.
 .2فيه بيان ما يلقاه الاكفر من اذلل واهلوان بعد موته يف قربه.
 .3إثبات عذاب القرب ،وسؤال امللكني فيه.
 .4يسمع عذاب القرب لك من ىلع األرض إال اجلن واألنس.
املصادر واملراجع:
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .مرقاة
املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر
بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم
املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،حممد بن يلع اإلثيويب َ
الول ِوي ،انلارش :دار
املعراج ادلويلة للنرش ،دار آل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود
وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض
بن موَس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ه1998 ،م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُْ
ُْ
ُْ
 ثم َرغ َِم أنف من أدرك، ثم َرغ َِم أنف،َرغ َِم أنف
َ
دخل
ِ أبويه عند الكِِّب أحدهما أو ِلكيهما فلم ي

Celakalah, kemudian celakalah, kemudian
celakalah: orang yang mendapati kedua
orangtuanya di usia lanjut, salah satunya
atau keduanya, namun ia tak dapat
memasukkannya ke surga.

اجلنة

**

1216. Hadis:

: احلديث.1216

صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُْ
ُْ
 ثم َر ِغ َم، ثم َر ِغ َم أنف، « َر ِغ َم أنف: قال-عليه وسلم
ُْ
 أحدهما أو ِكيهما،كرب
ِ أنف من أدرك أبويه عند ال

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu secara marfu',
“Celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah:
orang yang mendapati kedua orangtuanya di usia
lanjut, salah satunya atau keduanya, namun ia tak
dapat memasukkannya ke surga”.

.»فلم يدخل اجلنة

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hak kedua orangtua sangat agung. Allah Ta‘âlâ  حبقه-سبحانه وتعاىل-  قرنه اهلل،حق الوادلين عظيم
menggandengkannya dengan hakNya yang menjadi
tujuan utama penciptaan jin dan manusia: “Dan  "واعبدوا اهلل وال:اذلي خلق من أجله اثلقلني
ً
sembahlah Allah dan jangan menyekutukanNya ترشكوا به شيئا وبالوادلين إحسانا" فأمر اهلل بعبادته
dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada
وأوىص األوالد وعهد إيلهم برب وادليهما واإلحسان
kedua orangtua.” Maka Allah memerintahkan untuk
ً
ً
menyembahNya serta berwasiat kepada para anak dan إيلهما قوال وعمال؛ وذلك لقيامهما عليهم وتربيتهم
memerintahkan mereka agar berbakti dan berbuat baik  وهل جزاء اإلحسان إال،والسهر ىلع راحتهم
kepada kedua orangtua mereka, dalam perkataan dan
perbuatan. Hal itu, karena mereka telah mengurusinya صىل اهلل-  أن انليب: ومعىن هذا احلديث.اإلحسان
dan
mendidiknya
serta
begadang
demi  داع ثالث مرات ىلع من أدرك أبويه أو-عليه وسلم
ketenangannya. Tentu saja, balasan kebaikan itu tidak
أحدهما ولم يدخل اجلنة لعدم بره بوادليه واإلحسان
lain adalah kebaikan. Makna hadits ini adalah: bahwa
Nabi Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam mendoakan  فطاعة الوادلين وبرهما،إيلهما وطاعتهما باملعروف
kebinasaan sebanyak 3 kali untuk orang yang واإلحسان إيلهما من األسباب الواقية من دخول
mendapati kedua orangtuanya atau salah satunya,
namun ia tidak masuk surga karena tidak berbakti,  وعقوقهما من أسباب دخول انلار إن لم تدركه،انلار
berbuat baik dan menaati kedua orangtuanya secara
-.تعاىل- رمحة اهلل
ma’ruf. Maka ketaatan, berbakti dan berbuat baik
kepada kedua orangtua adalah salah satu jalan yang
melindungi (kita) dari neraka, sedang durhaka kepada
keduanya merupakan sebab masuk neraka, jika
(pelakunya) tidak mendapatkan rahmat Allah Ta‘âlâ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. لصق بالراغم وهو تراب خمتلط برمل: • رغم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1بر الوادلين واجب ولو يف حال شبابهما ،وإنما خص كربهما باذلكر ملزيد اتلأكيد عليه ؛ ألن حاجتهما إىل الرب وقت كربهما تكون أشد.
 .2عقوق الوادلين من الكبائر اليت يستحق بها اإلنسان الطرد من رمحة اهلل والعذاب يف انلار.
 .3ينبيغ ىلع املسلم أن يرايع الضعفاء وكبار السن ويرفق بهم ويرمحهم.
 .4البشارة ملن بر بوادليه بدخول اجلنة ،خصوصا عند كربهما وضعفهما
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د  .مصطىف سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب -
حممد أمني لطيف  -مؤسسة الرسالة ،بريوت  -الطبعة األوىل 1397 ،ـه1977 -م .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد
الرؤوف املناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص  -الطبعة األوىل .1356 ،رياض الصاحلني  -انلووي  -حتقيق د .ماهر بن ياسني الفحل،
انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت  -الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين
حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت الطبعة :اثلانية.1392 ،
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
ُ ْ َ
َ َ ْ َ َّ
ٍ أغِّب َمدف
وع باألبواب لو أقسم ىلع
ُرب أشعث
ُاهلل َألَبَ َّره

"Tidak sedikit orang berambut kusut,
berdebu dan ditolak di pintu-pintu,
seandainya ia bersumpah atas nama Allah,
niscaya Dia memenuhinya."
**

1217. Hadis:

: احلديث.1217

Dari Abu Hurairah, seraya berkata, Rasulullah -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُْ َ
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak sedikit
َ َ َْ ُ
ٍ أغرب َمدف
وع
ث
 « رب أشع:-صىل اهلل عليه وسلم
orang berambut kusut, berdebu dan ditolak di pintuََ
َ
.» باألبواب لو أقسم ىلع اهلل ألبَر ُه
pintu, seandainya ia bersumpah atas nama Allah,
niscaya Dia memenuhinya"
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

"Boleh jadi orang berambut kusut, berdebu dan ditolak
di pintu-pintu, seandainya ia bersumpah atas nama
Allah, niscaya Dia memenuhinya." Kusut merupakan
sifat rambut. Rambutnya kusut artinya ia tidak memiliki
sesuatu untuk meminyaki rambut dan menyisirnya. Ia
tidak memperhatikan penampilannya. Berdebu artinya
berwarna debu atau pakaiannya berdebu karena
sangat fakir. Ditolak di pintu-pintu, artinya ia tidak
memiliki pangkat. Jika datang kepada manusia untuk
minta izin, mereka tidak mengizinkannya, bahkan
menutup pintunya karena ia remeh di sisi manusia.
Padahal, ia memiliki nilai di sisi Allah Tuhan semesta
alam. Seandainya ia bersumpah atas nama Allah,
niscaya Dia memenuhinya. Seandainya berkata, "Demi
Allah, tidak akan terjadi seperti ini, niscaya tidak akan
terjadi. Demi Allah, pasti akan terjadi hal ini, niscaya
akan terjadi. Seandainya ia bersumpah atas nama
Allah, niscaya Dia menunaikannya karena kemuliaan
dan kedudukannya di sisi Allah. Seandainya ia
bersumpah atas nama Allah, niscaya Dia
memenuhinya. Neraca dalam hal ini adalah ketakwaan
kepada Allah 'Azza wa Jalla sebagaimana Dia
berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di
antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling
bertakwa." (QS. Al-Hujurat: 13). Barangsiapa lebih
bertakwa kepada Allah, maka ia orang paling mulia di
sisi-Nya. Allah memudahkan urusannya, mengabulkan
doanya, melenyapkan bahaya yang merintangi dan
memenuhi sumpahnya. Orang yang bersumpah atas
nama Allah ini tidak akan bersumpah untuk menzalimi
seseorang dan tidak akan lancang terhadap Allah
dalam kekuasaan-Nya. Ia bersumpah atas nama Allah
dalam hal-hal yang diridhai-Nya karena yakin kepadaNya atau dalam hal-hal mubah karena sangat percaya
kepada Allah 'Azza wa Jalla.
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"رب أشعث أغرب مدفوع باألبواب لو أقسم ىلع اهلل
، وأشعث من الشعث وهو من صفات الشعر:"ألبره
 وال،وشعره أشعث يعين ليس هل ما يدهن به الشعر

 وأغرب يعين أغرب، وليس يهتم بمظهره،ما يرجله
 "مدفوع. وذلك لشدة فقره، أغرب اثلياب،اللون

 إذا جاء إىل انلاس، يعين ليس هل جاه:"باألبواب

 بل يدفعونه بابلاب؛ ألنه ليس،يستأذن ال يأذنون هل
،هل قيمة عند انلاس لكن هل قيمة عند رب العاملني

 واهلل ال يكون كذا لم: لو قال،لو أقسم ىلع اهلل ألبره
 لو أقسم ىلع اهلل، واهلل يلكونن كذا لاكن،يكن

 لو أقسم، ومزنتله-عز وجل-  لكرمه عند اهلل،ألبره
-عز وجل-  و املزيان يف ذلك تقوى اهلل.ىلع اهلل ألبره

 (إن أكرمكم عند اهلل:-تعاىل-  كما قال اهلل،
 فمن اكن أتىق هلل فهو،]13 : [احلجرات،)أتقاكم
، جييب داعءه، ييرس اهلل هل األمر،أكرم عند اهلل
 وهذا اذلي أقسم ىلع. ويرب قسمه،ويكشف رضه

 ولن جيرتئ ىلع اهلل يف،اهلل لن يقسم بظلم ألحد

 ولكنه يقسم ىلع اهلل فيما يريض اهلل ثقة باهلل،ملكه

-.عز وجل-  أو يف أمور مباحة ثقة باهلل،-عز وجل-

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• األشعث  :ملبد الشعر غري مدهون وال مرجل.
ِّ
• أغرب  :لونه كون الغبار لقلة تعاهده بانلظافة بسبب فقره وحاجته.

• مدفوع باألبواب  :ال قدر هل عند انلاس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا هل؛ بسبب فقره ورثاثة ثيابه.
ً
• لو أقسم ىلع اهلل  :لو حلف يمنيا حبصول أمر.
• أبره  :ألعطاه ما حلف عليه.

فوائد احلديث:
 .1أن اهلل ال ينظر إىل صورة العبد ولكن ينظر إىل القلوب واألعمال.
 .2ىلع اإلنسان أن يعتين بعمله وطهارة قلبه أكرث من عنايته جبسمه وملبسه.
 .3مزيان الرجال باألعمال ال باملظاهر واألنساب واألموال.
 .4اتلواضع هلل واتلذلل هل سبب يف إجابة ادلاعء ،وذللك ؛ فاهلل سبحانه يرب قسم األتقياء األخفياء.
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد
اهلاليل  -دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف  -مؤسسة
الرسالة ،بريوت  -الطبعة األوىل1397 ،ه 1977 -م .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني  -انلارش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني  -د .ماهر بن ياسني الفحل  -انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة
األوىل 1428 ،ـه2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري  -املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
َ ْ ٌ ْ ُّ ْ َ َ
َ ُ َْ
ادلنيا َوما
يل اهلل خري مِن
رِباط يومٍ ِيف سبِ ِ
َ ََْ
عليها

 .1218احلديث:

)Ribāṭ (berjaga-jaga di daerah perbatasan
sehari di jalan Allah lebih baik daripada
dunia dan seisinya.
**

1218. Hadis:

ً
مرفواع« :ر َب ُ
اط
عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه-
ِ
َ
َ ْ ٌ ْ ُّ ْ
ْ
َ
َ
َ
ادلنيَا َو َما عليهاَ ،وم ْو ِض ُع
يل اهلل خري ِمن
يَ ْومٍ ِيف َس ِب
ِ
َ
ْ َ َ ْ ٌ ْ ُّ ْ
َْ
ُ
ادلن َيا َو َما َعلي َها،
َس ْو ِط أ َح ِدك ْم ِيف اجلن ِة خري ِمن
َوالر ْو َح ُة يَ ُر ُ
وح َها الْ َعبْ ُد يف َسبيل اهلل َوالْ َغ ْد َو ُة َخ ْ ٌ
ري ِم ْن
ِ ِ ِ
ادل ْنيَا َو َما ف َ
ُّ
يها».
ِ
درجة احلديث :صحيح

Dari Sahl bin Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu`,
"Ribāṭ (bersiap siaga di daerah perbatasan) sehari di
jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan
tempat cemeti salah seorang di antara kalian di Surga
lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan berangkat
di sore hari atau berangkat di pagi hari untuk berperang
di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن مقام يوم يف Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa
menetap satu hari untuk ribāṭ (bersiap siaga di daerah
الرباط أو غدوة يف سبيل اهلل وموضع سوط الواحد perbatasan), atau berangkat pada pagi hari untuk
منهم يف اجلنة لك ذلك خري من ادلنيا وما عليها ،ذلك berperang di jalan Allah, serta tempat cemeti salah
seorang dari mereka di Surga, semua itu lebih baik dari
ألن اجلنة باقية وادلنيا فانية وقليل ابلايق خري من
dunia dan seisinya. Sebab, Surga itu abadi dan dunia
كثري الفاين.
itu fana. Sedikit yang abadi lebih baik dari yang banyak
namun fana.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
َ ُ َْ
هلل  :الرباط :هو مالزمة املاكن اذلي بني املسلمني والكفار ،حلراسة املسلمني منهم.
يل ا ِ
• ِرباط يومٍ يف س ِب ِ
• َس ْوط  :أداة رضب ،تشبه السلك الغليظ بطول العصا.
• الروحة  :السري من زوال الشمس إىل الليل ،ويراد بها املرة الواحدة.
َ ْ
• الغد َوة  :السري يف أول انلهار إىل الزوال ،ويراد بها املرة الواحدة.

فوائد احلديث:
 .1فضل الرباط يف سبيل اهلل ،ملا فيه من املخاطرة بانلفس ،بصيانة اإلسالم واملسلمني؛ ذلا فإن ثواب يوم واحد ،خري من ادلنيا وما فيها.
 .2حقارة ادلنيا بالنسبة لآلخرة ،ألن موضع السوط من اجلنة ،خري من ادلنيا وما فيها.
 .3فضل اجلهاد يف سبيل اهلل ،وعظم ثوابه ،ألن ثواب الروحة الواحدة أو الغدوة ،خري من ادلنيا وما فيها.
ً
 .4رتب هذا اثلواب العظيم ىلع اجلهاد ملا فيه من املخاطرة بانلفوس ،طلبا لرضا اهلل -تعاىل ،-وملا يرتتب عليه من إعالء كمة اهلل ونرص دينه،
ونرش رشيعته ،هلداية البرش.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم،

366

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 -ه .تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط دار املنهاج،
1427ه.

الرقم املوحد)2967( :

367

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ
ُ
ُ
رأيت رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -يأكل
َ َ َ َ َ
َ َ َ
بثالث أصابِع ،فإذا ف َرغ ل ِعقها
ِ

 .1219احلديث:

Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam makan dengan tiga
jarinya. Apabila sudah selesai, beliau
menjilatinya.
**

1219. Hadis:

ُ
رأيت Dari Ka'ab bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
عن كعب بن مالك -ريض اهلل عنه -قال:
َ
ُ
"Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
بثالث
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يأكل
رسول ا
ِ
ِ
sallam- makan dengan tiga jarinya. Apabila sudah
َ
َ َ َ َ
أ َصابِ َع ،فإذا ف َرغ ل ِعق َها.
selesai, beliau menjilatinya".
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأكل بثالث Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- makan
dengan
menggunakan
tiga
jari
dan
tidak
أصابع ،ويه الوسطى واملسبحة واإلبهام ،وهذا يدل menggabungkan jari-jari lainnya kecuali terpaksa.
َ
َ
الرشه وانلهم يف األكل ،وإذا فرغ من أكله Apabila beliau telah selesai makan, beliau menjilati jari-
ىلع عدم
jarinya.
**

حلس أصابعه ،فاملستحب أن يكون األكل بثالث

أصابع إال إذا اكن الطعام ال يمكن تناوهل بثالث

أصابع فيأكل بما يتيرس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > ويلمة العرس
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :كعب بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• لعقها  :حلسها.

فوائد احلديث:

 .1استحباب األكل بثالث أصابع ويه الوسطى واملسبحة واإلبهام؛ ألن األكل بأقل منها يدل ىلع اتلكرب ،وبأكرث منها يدل ىلع َ
الرشه.

 .2األكل بثالثة أصابع يدل ىلع عدم احلرص ىلع الطعام ،ومن فعل خالف هذا يوشك أن يكرث الطعام يف فمه؛ فزيدحم مع جمراه من املعدة
فيتأذى.
 .3استحباب لعق األصابع ،ومثلها املالعق قبل غسلها أو مسحها ،وكراهة ترك يشء من آثار الطعام عليها.

 .4استحباب لعق األصابع يكون بعد الفراغ من الطعام ،أما أثناؤه فال.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4298( :
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Sesungguhnya aku melihatmu salat
menghadap selain kiblat. Orang itu
berkata, "Seandainya aku tidak melihat
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelakukannya, tentu aku tidak akan
mengerjakannya".

رأيتك تصيل لغري القبلة؟ فقال :لوال أين رأيت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفعله ما
فعلته

 .1220احلديث:

**

1220. Hadis:

ْ َ َ َ ََ
قبلنا أن ًسا ِحني ق ِدم ِمن
عن أنس بن سريين قال« :است
َ
ِّ
َ
الشام ،فَلَقينَاه ب َعني اتلمر ،ف َرأيتُ ُه يُ َصيل ىلع ِ َ
محار،
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ََ ُُ
َ
َ
َ
ار ال ِقبلة -فقلت:
و َوجهه ِمن ذا اجلانِب -يعين عن يس ِ
َ َ ِّ
َ
َ ُ ُ َ ِّ َ
أين َر ُ
أيت رسول
ري ال ِقبلة؟ فقال :لوال
رأيتك تصيل ِلغ ِ
َْ ُ
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف َعله ما ف َعلتُه».
َ

درجة احلديث :صحيح

Dari Anas bin Sīrīn, ia berkata, "Kami menyambut Anas
ketika dia datang dari Syam lalu kami menemukannya
di 'Ain at-Tamr. Aku lihat dia salat di atas keledai
dengan wajahnya dari sisi ini - maksudnya dari kiri
kiblat- aku pun berkata, "Sesungguhnya aku melihatmu
salat menghadap selain kiblat. Anas berkata,
"Seandainya aku tidak melihat Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- melakukannya, tentu aku tidak akan
mengerjakannya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

قدم أنس بن مالك الشام ،وجلاللة قدره وسعة علمه،
استقبله انلاس ،وهكذا رواية مسلم (قدم الشام)

ولكن معناها :تلقيناه يف رجوعه حني قدم الشام،

وإنما حذف ذكر الرجوع؛ للعلم به؛ ألنهم خرجوا من

ابلرصة للقائه حني قدم من الشام .فذكر الراوي -وهو

أحد املستقبلني -أنه رآه يصىل ىلع محار ،وقد جعل

القبلة عن يساره ،فسأهل عن ذلك ،فأخربهم أنه رأى

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يفعل ذلك ،وأنه لو لم

Makna global:
**

Anas bin Malik datang ke Syam. Mengingat kemuliaan
kedudukannya dan keluasan ilmunya, penduduk Syam
pun menyambutnya. Perawi menyebutkan -dan ia
termasuk orang yang menyambut- bahwa dia melihat
Anas salat di atas keledai dalam keadaan kiblat di arah
kirinya. Lantas perawi bertanya kepadanya. Anas
 memberitahu mereka bahwa dia pernah melihat Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukan itu. Seandainya
dia tidak melihat beliau mengerjakan itu, tentu dia pun
tidak akan melakukanya.

يره يفعل هذا ،لم يفعله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أنس بن سريين  :أخو اإلمام الكبري واتلابيع الشهري حممد بن سريين.
َْ
ني اتل ْم ِر  :بدلة ىلع حدود العراق الغربية ،يكرث فيها اتلمر.
• بِع ِ
ْ َ ْ َ َْ
• استقبلنا  :خرجنا ملقابلته.
َ ْ َ ُ ِّ
• َرأيتُك ت َصيل  :أبرصتك ،واملراد بهذه الصالة :صالة اتلطوع؛ والغرض من هذه اجلملة :استيضاح مستند أنس بن مالك يف فعله ذلك ،والصالة
يف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
ُ
• أَ ِّين َرأَي ْ ُ
ت  :أبرصت.
َْ ُُ
• يف َعله  :أي :الصالة لغري القبلة.
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فوائد احلديث:
 .1استحباب تليق املسافر.
 .2أن قبلة املصىل ىلع الراحلة ،حيث توجهت به راحلته.
 .3جواز صالة انلافلة ىلع الراحلة ،يف السفر ،ولوَكن املركوب عليه محارا.
 .4حسن أدب ابن سريين ،ويظهر ذلك يف تلطفه يف سؤال أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-.
 .5أفعال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حجة.
 .6العمل باإلشارة؛ يف قوهل :من ذا اجلانب.
ِّ
 .7طهارة احلمار ألن مالمسته مع اتلحرز عنه متعذرة.
 .8سؤال الطالب العالم عن مستند فعله ،وجواب العالم بادليلل.
 .9حسن اقتداء الصحابة -ريض اهلل عنهم -بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .اإلملام برشح
عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3039( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ْ َ ُ
 وإذا، وإذا اشُتى،رحِم اهلل َرجال سمحا إذا باع
َ َْ
اقتض

Allah merahmati seseorang yang bermurah
hati jika ia menjual, membeli dan menagih
(utang).
**

1221. Hadis:

: احلديث.1221

Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah صىل اهلل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن جابر
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah
َ  «رحم اهلل َر ُجال َس ْم: قال-عليه وسلم
وإذا
،باع
إذا
ا
ح
ِ
merahmati seseorang yang bermurah hati jika ia
َ ْ
.» وإذا اق َتىض،اشرتى
menjual, membeli dan menagih (utang)".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ُ  "رحم اهلل َر:معىن احلديث
Makna hadits: "Semoga Allah merahmati seseorang," جال" هذا داعء بالرمحة للك
ِ
Doa dengan rahmat ini untuk semua orang yang
memiliki sifat bermurah hati (lapang dada) dalam من اتصف بالسماحة يف بيعه ورشائه واقتضائه
menjual, membeli dan menagih utang, baik laki-laki ، سواء اكن رجال أو امرأة، أي أخذ ادليون،اثلمن
ataupun perempuan. Penulisan hadits ini dengan َ ْ َ
 "سمحا.واتلنصيص ىلع الرجل خرج خمرج الغالب
menyebutkan laki-laki karena berdasarkan prioritas.
ً
"yang bermurah hati jika ia menjual," yakni, mudah  فال يشدد ىلع املشرتي يف،إذا باع" أي سهال يف بيعه
dalam menjual sehingga ia tidak pelit kepada pembeli  ويف رواية عند أمحد، بل ويضع عنه من ثمنها،سعرها
dalam masalah harga, bahkan ia mengurangi
harganya. Dalam satu riwayat Ahmad dan An-Nasa'i ريض اهلل- والنسايئ من حديث عثمان بن عفان
ً
ً
dari hadits Utsman bin Affan Radhiyallahu 'Anhu  اجلنة رجال اكن سهال-عز وجل-  (أدخل اهلل:-عنه
ً
ً
disebutkan, "Allah 'Azza wa Jalla memasukkan ke
،اشرتى
إذا
ال
سه
أي
"اشرتى
"وإذا
.)..
وبائعا
مشرتيا
surga, seorang lelaki yang mudah saat menjadi
pembeli dan penjual." "membeli," yakni, gampang  بل يكون سهال،فال جيادل وال يماكس يف سعرها
َ َْ
ketika membeli. Ia tidak berdebat dan minta potongan ىض" أي يكون سمحا سهال حال
 "وإذا اقت.مساحما
harganya, tapi ia mudah dan bermurah hati. "dan
َْ
menagih (utang)." Yakni, ia bermurah hati dan  فيطلبه بالرفق واللطف ال،طلب دي ِنه من غريمه
gampang saat menagih hutang dari orang yang  من حديث جابر، ويف رواية عند ابن حبان.بالعنف
berhutang kepadanya. Ia memintanya dengan lemah
lembut, bukan dengan kekerasan. Dalam riwayat Ibnu  (سمحا إذا قىض) أي سمحا: زيادة-ريض اهلل عنهHibban dari hadits Jabir Radhiyallahu 'Anhu  فال يماطل وال،سهال حال قضاء ادليون اليت عليه
disebutkan, "Bermurah hati ketika menagih utang."
 بل يقضيها بسهولة،يتهرب مما عليه من احلقوق
Yakni, berlapang dada (murah hati) dan mudah ketika
membayar hutang yang menjadi kewajibannya. Ia tidak  فهؤالء األصناف األربعة داع هلم انليب.وطيب نفس
menunda-nunda dan tidak mengelak dari berbagai hak  بالرمحة مىت اكنوا متساحمني-صىل اهلل عليه وسلمyang menjadi kewajibannya, tetapi ia membayarnya
dengan gampang dan ridha. Keempat golongan ini يف بيعهم ورشائهم وقضاء ما عليهم واقتضاء ما هلم
dimohonkan rahmat oleh Nabi Muhammad Shallallahu
.من ديون ىلع غريهم
'Alaihi wa Sallam ketika mereka saling mempermudah
dan saling bermurah hati dalam menjual, membeli dan
membayar utang mereka dan menagih utang orang lain
pada dirinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
**

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

معاين املفردات:

• سمحا  :سهال جوادا سخيا
• اقتىض  :طلب قضاء حقه.

فوائد احلديث:
 .1استحباب املساحمة يف ابليع والرشاء؛ وذلك بأن يرتك لك من ابلائع واملشرتي ما يسبب ضجر اآلخر وإزاعجه.
 .2احلث ىلع الليونة يف طلب قضاء احلقوق ،واستحباب اتلنازل عن يشء منها.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،:ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش:
دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة:
األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :ه .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني،
انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426ه.
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َ َ
َ َ ُ
رضا اهلل يف رضا الوادلين ،وسخط اهلل يف سخ ِط
الوادلين

 .1222احلديث:

Keridaan Allah ada pada keridaan kedua
orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada
kemurkaan kedua orang tua
**

1222. Hadis:

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -عن انليب Dari Abdullah bin Amru -raḍiyallāhu 'anhuma- secara
marfū', (Nabi bersabda), "Keridaan Allah ada pada
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :رضا اهلل يف رضاkeridaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada
َ
َ َ
وسخ ُط اهلل يف َسخ ِط الوادلين».
الوادلين،
"pada kemurkaan kedua orang tua.

درجة احلديث :حسن لغريه

**

Derajat hadis: Hadis hasan li gairihi

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث جعل اهلل تعاىل رضاه من رضا Dalam hadis ini, Allah -Ta'ālā- menjadikan rida-Nya
bagian dari keridaan kedua orang tua, dan kemurkaanالوادلين ،وسخطه من سخطهما ،فمن أرضاهما فقد Nya bagian dari kemurkaan keduanya. Siapa yang
أرىض اهلل تعاىل ،ومن أسخطهما فقد أسخط اهلل membuat keduanya rida, maka dia telah menjadikan
Allah -Ta'ālā- rida. Siapa yang membuat keduanya
تعاىل.
murka, maka dia telah membuat Allah -Ta'ālā- murka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• رضا اهلل  :صفة من صفاته اليت تليق به سبحانه ،ويه تستلزم املحبة واالختيار.
• سخط اهلل  :صفة من صفاته اليت تليق به سبحانه ،ويه تعين الغضب.

فوائد احلديث:
 .1وجوب إرضاء الوادلين ،وحتريم إسخاطهما.
 .2اجلزاء من جنس العمل ،فمن أرىض وادليه ،ريض اهلل عنه ،والعكس بالعكس.
 .3إثبات الرضا صفة هلل سبحانه ،وكذلك السخط.
املصادر واملراجع:
تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ِّ
َ
لوغ َ
ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ذي اجلالل واالكرام
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 2009 - 1430م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق ،الرياض،
الطبعة :السابعة1424 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب ،األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السليم،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون.
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Orang yang memberi minum kepada satu
kaum adalah orang yang paling akhir
minum.

َ
ُ ُْ ُ ًْ
َ
ِشبا
س ِاِق الق ْو ِم آخِرهم

 .1223احلديث:

**

1223. Hadis:

عن أيب قتادة األنصاري وابن أيب أوىف -ريض اهلل Dari Abu Qatadah Al-Anshari dan Ibnu Abi Aufa -
raḍiyallāhu 'anhu-ma secara marfū', "Orang yang
َ
عنهما -مرفواعًَ « :
رش ً
الق ْومِ آخ ُر ُه ْم ُ ْ
».
ا
ب
ايق
س
ِ
ِ
memberi minum kepada satu kaum adalah orang yang
paling akhir minum".

درجة احلديث:
املعىن اإلمجايل:

حديث أيب قتادة :صحيح حديث

**

Derajat hadis:

ابن أيب أوىف :صحيح

Makna global:

اذلي يسيق القوم ماء أو بلنا أو قهوة أو شايًا أو غري Orang yang memberi minum air atau susu atau kopi
atau teh atau minuman lainnya kepada suatu kaum,
ذلك هو آخر من يرشب.
maka dia adalah orang yang terakhir minum.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :حديث أيب قتادة -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم .حديث ابن أيب أوىف -ريض اهلل عنه :-رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنهَ -عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• سايق القوم  :اذلي يسيق القوم ماء أو بلنا أو غري ذلك.

فوائد احلديث:

َ
آخ َر من يأكل أو يرشب.
 .1من األدب لمن يقدم رشابا ،أو يوزع فاكهة جلماعة :أن يكون ِ

 .2من وّل شيئا من أمر األمة؛ فعليه السيع فيما ينفعهم ،ودفع ما يؤذيهم ،وتقديم مصلحتهم ىلع مصلحته.

 .3يدل احلديث ىلع أدب اإليثار؛ فإن انلفس يف مثل هذه املواطن تطلب وتشتيه ،وتقديم غريها عليها داللة اإليثار.

 .4تعويد انلفس ىلع الصرب واتلواضع لآلخرين.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن
للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب.
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َ ََ َُ ُ َ
سبق المف رردون

 .1224احلديث:

Telah mendahului Al-Mufarridun (orangorang yang menyendiri dalam ibadah).
**

1224. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata,
"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,
َُ ُ َ
المف ِّردون» قالوا :وما
صىل اهلل عليه وسلم« :-سبق"Telah mendahului Al-Mufarridun (orang-orang yang
ُ َ ِّ ُ َ
المفردون ؟ يا رسول اهلل قال « :اذلاكرون اهلل كثريا menyendiri dalam ibadah)." Para sahabat bertanya,
"Siapakah Al-Mufarridun itu, wahai Rasulullah?" Beliau
واذلاكرات».
ِ
menjawab, "Laki-laki dan perempuan yang banyak
berzikir kepada Allah".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

معىن احلديث :أن اذلاكرين اهلل كثريا واذلاكرات قد Makna Hadits: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan
yang banyak berzikir kepada Allah telah menyendiri
انفردوا عن غريهم وسبقوهم باألجور بسبب كرثة dari yang lainnya dan telah mendahului mereka dengan
ْ
انشغاهلم بِذكر اهلل تعاىل ،فهم قد عملوا أكرث من berbagai pahala disebabkan sibuknya mereka dalam
zikir kepada Allah Ta'ala. Mereka telah beramal lebih
غريهم؛ فاكنوا أسبق إىل اخلري .قال تعاىل( :واذلاكرين
banyak dari yang lainnya dan mereka telah lebih
اهلل كثريا واذلاكرات أعد اهلل هلم مغفرة وأجرا dahulu menimbun kebaikan. Allah Ta'ala berfirman,
عظيما) .فقوهل "اذلاكرين اهلل كثريا " أي :يف أكرث "Dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir
kepada Allah, maka Allah telah menyediakan bagi
األوقات ،خصوصا أوقات األوراد املقيدة ،اكلصباح mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-
Ahzaab: 35). Firman Allah, "Laki-laki yang banyak
واملساء ،وأدبار الصلوات املكتوبات.
berzikir kepada Allah," yakni, di sebagian besar
waktunya, khususnya waktu-waktu wirid yang telah
ditetapkan seperti pagi, sore dan usai shalat wajib.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املفردون  :املفردون -بتشديد الراء املكسورة -مجع ُم ِّ
فرد ،ومعناه املنفرد عن غريه واملتمزي ،وهم اذلاكرون اهلل كثريا واذلاكرات.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اذلكر واالنشغال به عن اتباع الشهوات ،فإن السبق يف اآلخرة إنما يكون بكرثة الطااعت ،واإلخالص يف العبادات.
 .2من لزم اذلكر سبق أقرانه ولم يلحقه أحد ،إال رجل جاء بمثله أو بأفضل منه.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،تأيلف :عبد
الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1420 ،ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل،
الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
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ْ َ ْ َ
َ َْ ُ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مِن زم َزم،
سقيت
َ
َ َ َ
رشب وهو قائ ٌِم.
ف ِ

 .1225احلديث:

 Aku memberi minum Nabi Muhammadṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari air
zamzam, lalu beliau pun meminumnya
sambil berdiri.
**

1225. Hadis:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قالَ :س َقيْ ُ
ت انليب
َ
ْ ََْ َ َ َ
رش َب وهو قائِ ٌم.
صىل اهلل عليه وسلمِ -من زمزم ،فِ
َ
َ
عن الزنال بن َس ْ َ
رب َة -ريض اهلل عنه -قال :أىت َ ٌّ
يلع -
ِ
ِ ِ
ِّ
َ َ َِّ َ َ َ َ َ َ
ً
رشب قائِما ،وقالِ :إين
ريض اهلل عنه -باب الرحب ِة ،ف ِ
َ َ َ ََ
َ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -فعل كما
رأيت رسول ا ِ
ت .عن عمرو بن ُش ِّعيْ
َرأَ ْيتُ ُموين َف َعلْ ُ
ب ،عن أبيه ،عن
ٍ
ِ
َ
َ ِّ
ُ
هلل -صىل
جدهِ -ريض اهلل عنه -قال :رأيت رسول ا ِ
َ
َْ َ َ
رش ُب قائِ ًما وقا ِع ًدا.
اهلل عليه وسلم -ي
حديث ابن عباس :صحيح

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma, ia berkata, "Aku
memberi minu Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dari air zamzam, lalu beliau pun meminumnya
sambil berdiri." Dari An-Nazzal bin Sabrah -raḍiyallāhu
'anhu-, ia berkata, "Ali -raḍiyallāhu 'anhu- mendatangi
pintu Ar-Rahabah (pintu di Kufah) lalu ia minum sambil
 berdiri dan berkata, "Aku pernah melihat Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukan ini
sebagaimana kalian melihatku melakukannya." Dari
 Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknyaraḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku pernah melihat
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- minum sambil
berdiri dan sambil duduk".
**

درجة احلديث :حديث الزنال :صحيح حديث
عبد اهلل بن عمرو :حسن

Derajat hadis:

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أخرب ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه سىق انليب Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa ia -
memberi minum Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
صىل اهلل عليه وسلم -من ماء زمزم فرشب وهو قائمsallam- dari air zamzam, lalu beliau meminumnya ،
وقد رشب يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنهً -
قائما sambil berdiri. Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu- pun
minum sambil berdiri dan berkata, "Sesungguhnya
وقال :إن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعل كما
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelakukannya
sebagaimana
kalian
رأيتموين فعلت ،وكذلك أخرب عبد اهلل بن عمرو melihatku -
ريض اهلل عنهما -أنه رأى انليب -صىل اهلل عليه melakukannya." Demikian juga Abdullah bin Amru
mengabarkan bahwa dia pernah melihat Nabi
ً
وسلم  -يرشب ً
وقاعدا.
قائما
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- minum sambil
berdiri dan duduk".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :حديث ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-متفق عليه .حديث الزنال -ريض اهلل عنه :-رواه ابلخاري .حديث عبد اهلل بن عمرو -ريض
اهلل عنهما :-رواه الرتمذي وأمحد.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
الزنال بن سربة -ريض اهلل عنه-
َ
عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من زمزم  :من بْئ زمزم.
• الرحبة  :رحبة الكوفة (اسم ماكن) ،والرحبة يف اللغة الساحة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1جواز الرشب قائما مع الكراهة ،لورود أحاديث أخرى يف انليه عن ذلك.
ُ
 .2ينبيغ ىلع العالم إذا رأى انلاس اجتنبوا أمرا أو شيئا هو يعلم جوازه أن يوضح هلم وجه الصواب فيه؛ خشية أن يطول األمر فيظن حتريمه.
 .3استحباب بيان احلكم قوال وعمال.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)،
الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد،
وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"(yaitu) Mahasuci Allah sebanyak hitungan
yang diciptakan oleh-Nya di langit.
Mahasuci Allah sebanyak hitungan yang
diciptakan oleh-Nya di bumi. Mahasuci
Allah sebanyak hitungan yang ada di antara
langit dan bumi. Mahasuci Allah sebanyak
ciptaan-Nya yang Dia ciptakan. Allah
Mahabesar seperti itu, segala puji hanya
bagi Allah seperti itu, tiada ilah kecuali
Allah seperti itu, dan tiada daya serta tiada
kekuatan melainkan dengan pertolongan
Allah seperti itu pula".

َ ْ ُ
 وسبحان،سبحان اهلل عدد ما خلق يف السماء
َ َ
 وسبحان اهلل عدد،اهلل عدد ما خلق يف األرض
، وسبحان اهلل عدد ما هو خالق،ما بني ذلك

 واحلمد هلل مثل ذلك؛ وال،واهلل أكِّب مثل ذلك

 وال حول وال قوة إال باهلل،هلإ إال اهلل مثل ذلك
مثل ذلك

**

1226. Hadis:

: احلديث.1226

 أنه دخل مع-ريض اهلل عنه- عن سعد بن أيب وقاص

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash Radhiyallahu 'Anhu bahwa
ia bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
masuk ke tempat seorang wanita dan di hadapannya
ada beberapa biji atau beberapa kerikil yang digunakan
untuk menghitung tasbihnya. Beliau pun bersabda,
"Tidakkah engkau suka kalau aku beritahukan padamu
tentang sesuatu yang lebih mudah untukmu daripada
ini - atau lebih utama?" Selanjutnya beliau bersabda,
"(yaitu dzikir) Mahasuci Allah sebanyak hitungan yang
diciptakan oleh-Nya di langit. Mahasuci Allah sebanyak
hitungan yang diciptakan oleh-Nya di bumi. Mahasuci
Allah sebanyak hitungan yang ada di antara langit dan
bumi. Mahasuci Allah sebanyak ciptaan-Nya yang Dia
ciptakan. Allah Mahabesar seperti itu, segala puji
hanya bagi Allah seperti itu, tiada ilah kecuali Allah
seperti itu, dan tiada daya serta tiada kekuatan
melainkan dengan pertolongan Allah seperti itu pula".

 ىلع امرأة وبني-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ ً َ َ
ْ ُ
َ
ُ خ
رب ِك بما هو
أو ح- يَ َديْها ن َو ًى
ِ  «أ: تسبح به فقال-ىص
َ ْ « ُسب: أو أفضل» فقال- رس عليك من هذا
ُ َ ْ أي
حان اهلل
ِ
َ َ
 وسبحان اهلل عدد ما خلق،عدد ما خلق يف السماء

 وسبحان، وسبحان اهلل عدد ما بني ذلك،يف األرض

 واحلمد، واهلل أكرب مثل ذلك،اهلل عدد ما هو خالق

 وال حول وال،هلل مثل ذلك؛ وال هلإ إال اهلل مثل ذلك

.»قوة إال باهلل مثل ذلك

**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Sa'ad bin Abi Waqqash Radhiyallahu 'Anhu
menuturkan bahwa ia bersama Rasulullah Shallallahu
'Alaihi wa Sallam masuk ke tempat seorang wanita
yang berzikir kepada Allah dan menghitung zikirnya
dengan biji-bijian. Wanita itu adalah Aisyah binti Sa'ad.
An-Nawa adalah biji yang ada di dalam kurma -atau
beberapa kerikil," ini merupakan keraguan dari perawi.
Apakah wanita itu menghitung zikir kepada Allah Ta'ala
dengan biji-bijian atau kerikil. Beliau pun bersabda,
"Tidakkah engkau suka kalau aku beritahukan padamu
tentang sesuatu yang lebih mudah untukmu daripada
kepayahan dan tidak ada keletihan di dalamnya.
Meskipun demikian, itu lebih utama bagimu dan lebih
meninggikan derajatmu. Selanjutnya beliau bersabda,
"(yaitu) Mahasuci Allah sebanyak hitungan yang
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 أنه اكن مع-ريض اهلل عنه- يذكر سعد بن أيب وقاص
 وأنه دخل ىلع امرأة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 ويه اعئشة ابنة،تذكر اهلل تعاىل وحتيص ذلك بانلوى

، ما يكون داخل اتلمر أو باحلىص: وانلوى،سعد
ُ
ْ
 هل اكنت حتيص ِذكر اهلل تعاىل،وهذا شك من الراوي

:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هلا.بانلوى أو باحلىص
ْ ُ
ُ خ
ُ َ ْ رب ِك بما هو أي
رس عليك من حيث املشقة وعدم
ِ أ
، ومع ذلك فهو أفضل لك وأرفع يف درجاتك،اتلعب
ُ :فقال هلا
"؛ ألنها كمات..."سبْ َحان اهلل عدد خلقه

 لكن هذا احلديث.جامعة وخمترصة ومعناها واسع
َ
 وقد سبق نظريه أو قريب،قد ضعفه مجع من العلماء

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
منه ،وهو :حديث أم املؤمنني جويرية بنت احلارث diciptakan oleh-Nya..." Sebab ini merupakan kata-kata -
komprehensif dan ringkas serta maknanya luas. Hanya
ريض اهلل عنها ،-وهو  :أن انليب -صىل اهلل عليه saja hadits ini dianggap lemah oleh sekelompok ulama.
وسلم -قال هلا عندما رآها تسبح ،وقد أطالت املقامSebelumnya sudah disebutkan hadits yang serupa ،
atau mirip dengannya, yaitu hadits Ummul Mukminin
فأىت هلا بما جيمع هلا لك ما قاتله يف كمات يسريات:
Juwairiyah binti Al-Harits Radhiyallahu 'Anha, bahwa
وزنة Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
"سبحان اهلل وحبمده عدد خل ِقه ورضاء نفسه ِ
َ
bersabda kepadanya ketika melihatnya bertasbih dan
عرشه و ِمداد كماته" رواه مسلم.
ia duduk dalam waktu yang lama. Beliau
mendatanginya dengan membawa kata-kata yang
)menghimpun segala yang diucapkannya (sekian lama
dalam beberapa kata yang ringan, "Mahasuci Allah dan
pujian bagi-Nya sebanyak hitungan yang diciptakan
oleh-Nya, keridhaan diri-Nya, timbangan Arsy-Nya, dan
tinta kata-kata-Nya." (HR. Muslim).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر املطلقة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأبو داود والنسايئ.

اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ُ
َ
 .1أن اإلتيان بهذه األلفاظ ىلع حنو ما ورد يف احلديث أفضل من استعمال احلَىص أو السبحة؛ ألن قوهل عدد ما خلق وما ذكر بعد يكتب هل به
َ
ثواب بعدد املذكورات وما عده باحلَىص وانلوى قليل بالنسبة ذللك الكثري اذلي ال يعلم عدده إال اهلل .وسبق أن احلديث ضعيف ،مع ذكر ما يقوم
مقامه.
 .2فيه ديلل ىلع أن التسبيح بغري األصابع جائز ،لكنه دهلا ىلع ما هو أفضل منه

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض
الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،ه .رشح رياض
الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُ
ِسباب املسلم فسوق ,وقتاَل كفر

 .1227احلديث:

Mencela orang muslim adalah kefasikan
dan memeranginya adalah kekufuran
**

1227. Hadis:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -عن انليب Dari Abdullah Ibn Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara -
marfū', (Nabi bersabda), "Mencela orang muslim
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :س ُ
باب املسلم فسوق,
ِ
adalah kefasikan dan memeranginya adalah
وقتاهل كفر».
"kekufuran.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلديث ديلل ىلع عظم حق املسلم حيث حكم ىلع Hadis ini merupakan dalil besarnya hak seorang
muslim yang mana menetapkan bahwa seorang
سب املسلم أخاه بالفسوق وهو اخلروج عن طاعة muslim yang mencela saudaranya maka dia telah
اهلل ،وأن من قاتل أخاه املسلم فإنه يكفر كفرا terjerumus dalam kefasikan, yaitu keluar dari ketaatan
terhadap Allah. Dan bahwasanya orang yang
َيرجه عن امللة إذا اكن يعتقد حل قتال املسلم ،وأما
memerangi saudaranya yang muslim, maka dia telah
إذا قاتله ليشء يف نفسه أو دلنيا دون أن يعتقد حل menjadi kafir yang mengeluarkannya dari agama jika
دمه فإنه يكون اكفرا كفرا أصغر ال َيرجه عن dia meyakini kehalalan darah (membunuh) seorang
muslim. Adapun jika membunuhnya karena emosi
امللة ،ويكون إطالق الكفر عليه مبالغة يف dalam dirinya atau untuk kepentingan dunia tanpa
meyakini kehalalan darahnya, maka dia menjadi kafir
اتلحذير.
dengan kekufuran yang kecil tanpa mengeluarkannya
dari agama. Dengan demikian, menyandangkan label
"kekufuran" kepadanya merupakan bentuk berlebihlebihan dalam peringatan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ِسباب  :السب هو الشتم وهو اتللكم يف عرض اإلنسان بما يعيبه.
• فسوق  :فجور وخروج عن احلق.

• قتاهل  :مقاتلته.
ُ
• كفر  :لم يُرد حقيقة الكفر اذلي هو خروج عن امللة ،بل إنما أطلق عليه الكفر زجرا؛ للتحذير.

فوائد احلديث:
 .1مفهوم احلديث جواز سب الاكفر ،وهذا إذا اكن اكفرا حماربا ،أما من بيننا وبينه عهد فقد جاءت انلصوص بتحريم أذيته ،ومن أذيته سبه.
 .2وجوب احرتام عرض املسلم.
ُ
 .3لم يُرد حقيقة الكفر اذلي هو خروج عن امللة ،بل إنما أطلق عليه الكفر زجرا؛ للتحذير ،فاإلمجاع منعقد من أهل السنة ىلع أن املؤمن ال
يكفر بالقتال ،وال بفعل معصية أخرى.

 .4سب املسلم من املعايص اليت نىه اهلل عنها وحرمها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي.
ِّ
َ
لوغ َ
ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .رياض الصاحلني ،للنووي،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م.

الرقم املوحد)5333( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aku bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, "Amal apakah yang
paling disukai Allah?" Beliau menjawab,
"salat pada waktunya." Aku bertanya lagi,
"Kemudian apa?" Beliau bersabda,
"Berbakti kepada kedua orang tua".

 أي العمل:-صىل اهلل عليه وسلم- سألت انليب
 ثم: قلت. الصالة ىلع وقتها:أحب إىل اهلل؟ قال
 بر الوادلين:أي؟ قال

**

1228. Hadis:

: احلديث.1228

: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود
َ  أَ ُّي:-صىل اهلل عليه وسلم- لت انليب
َ
ُ َ(سأ
الع َم ِل
ِ
َُّ
َ َُ
ُّ أَ َح
 ثم أي؟: قلت. الصالة َىلع َوق ِت َها:ب إىل اهلل؟ قال
ُ  اجل َه: ثم أَ ُّي؟ قال: قلت.ادلين
َ اد يف
َ َ ُّ
يل
ب
س
ِ
ِ ِ
ِ ِ  ِبر الو:قال
َ
صىل اهلل عليه-  َحدث ِين بِ ِهن رسول اهلل: قال.اهلل
َ َ ََُْ ْ
.)زتدت ُه ل َزاد ِين
 ولو اس-وسلم

Dari Abdullah bin Mas`ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
"Aku bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, "Amal apakah yang paling disukai Allah?"
Beliau menjawab, "salat pada waktunya." Aku bertanya
lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Berbakti
kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi,
"Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Jihad di jalan
Allah." Ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- menuturkan semua itu kepadaku, dan
seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau
menambahkannya untukku".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Ibnu Mas`ud -raḍiyallāhu 'anhu- bertanya kepada Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengenai berbagai
macam ketaatan kepada Allah, manakah yang paling
disukai Allah -Ta'ālā-? Semakin amal itu disukai Allah
maka semakin banyak pahalanya. Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda -menjelaskan,"Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Ta'ālā- adalah salat fardu pada waktunya sesuai
dengan yang ditetapkan oleh pembuat syariat (Allah).
Sebab itu berarti bersegera memenuhi seruan Allah Ta'ālā-, melaksanakan perintah-Nya, dan memberikan
perhatian terhadap kewajiban yang agung ini. Di antara
kecintaan Ibnu Mas`ud -raḍiyallāhu 'anhu- kepada
kebaikan, ia tidak hanya berhenti sampai di situ saja,
tetapi dia menanyakan tingkatan kedua dari ketaatan
yang disukai Allah. Beliau bersabda, "Berbakti kepada
kedua orang tua." Yang pertama mutlak hak Allah dan
kedua mutlak hak kedua orang tua. Hak kedua orang
tua datang setelah hak Allah. Bahkan di antara bentuk
pengagungan Allah adalah Dia menggandengkan hak
dan kebajikan keduanya dengan mengesakan-Nya
dalam berbagai tempat dalam Alquran Al-Karim karena
keduanya memiliki hak yang wajib sebagai imbalan
atas pengorbanan keduanya yang menjadi sebab
keberadaanmu, pendidikanmu, pemberian makanmu,
kasih dan sayang keduanya padamu. Selanjutnya dia
meminta tambahan kepada orang yang tidak kikir
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**

صىل اهلل-  انليب-ريض اهلل عنه- سأل ابن مسعود

-  أيها أحب إىل اهلل، عن الطااعت هلل-عليه وسلم

 اكن ثوابه،؟ فلكما اكن العمل أحب إىل اهلل-تعاىل
 إن أحبها: مبينًا-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال.أكرث

 اذلي، الصالة املفروضة يف وقتها،-تعاىل- إىل اهلل
حدده الشارع ألن فيه املبادرة إىل نداء اهلل تعاىل

 ومن. واالعتناء بهذا الفرض العظيم،وامتثال أمره

، لم يقف عند هذا، يف اخلري-ريض اهلل عنه- رغبته
-تعاىل-  من حمبوبات اهلل،بل سأهل عن ادلرجة اثلانية

 وهذا، فإن األول حمض حق اهلل. بر الوادلين:قال
، وحق الوادلين يأيت بعد حق اهلل،حمض حق الوادلين

 من تعظيمه هل يقرن حقهما وبرهما-سبحانه- بل إنه
 ملا هلما من،مع توحيده يف مواضع من القرآن الكريم

 مقابل ما بذاله من التسبب يف إجيادك،احلق الواجب
 ثم. وشفقتهما وعطفهما عليك، وتغذيتك،وتربيتك

 عن ادلرجة، اسزتاد من ال يبخل-ريض اهلل عنه- إنه
: فقال،اتلايلة من سلسلة هذه األعمال الفاضلة

، فإنه ذروة سنام اإلسالم وعموده،اجلهاد يف سبيل اهلل
َ  وبه تعلو كمة،اذلي ال يقوم إال به
.اَّلل وينرش دينه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وبرتكه -والعياذ باهلل -هدم اإلسالم ،واحنطاط أهله(Muhammad) mengenai tingkatan selanjutnya dari ،
rangkaian amal-amal yang utama ini. Beliau bersabda,
وذهاب عزهم ،وسلب ملكهم ،وزوال سلطانهم "Jihad di jalan Allah." Sebab, jihad merupakan puncak
ودوتلهم .وهو الفرض األكيد ىلع لك مسلم ،فإن من dan pilar Islam. Islam tegak di atasnya, dan dengannya
ْ
kalimatullah meninggi, dan agama-Nya tersebar. Dan
لم يغ ُز ،ولم حيدث نفسه بالغزو ،مات ىلع شعبة من
dengan meninggalkan jihad -kita berlindung kepada
انلفاق.
Allah dari ini- merupakan kehancuran Islam,
kemunduran pemeluknya, kehilangan kehormatannya,
terampasnya kerajaannya dan lenyapnya kekuasaan
dan negaranya. Jihad merupakan kewajiban yang kuat
atas setiap Muslim. Sesungguhnya orang yang tidak
pernah berperang dan tidak pernah terlintas dalam
dirinya untuk berjihad, maka ia mati dalam sifat
kemunafikan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ َ ْ
• الصالة َىلع َوق ِت َها  :يريد بها الصالة املفروضة ،ألنها يه املرادة عند اإلطالق.
• ُّ
أي  :استفهامية.
ْ
• ال َع َم ِل  :األعمال ابلدنية الظاهرة.
َ َ ُّ َ
اَّلل  :أشد حبا إيله.
• أحب إىل ِ
َ
• َىلع َوق ِت َها  :ىلع وقتها املطلوب فعلها.
• ثم أي  :أي :ثم أي العمل أفضل بعد الصالة ىلع وقتها.
ُّ َ َ
ين  :األم واألب ،والرب :كرثة اإلحسان بكل نوع من أنواع اإلحسان.
• بِر الو ِادل ِ
• َ ُ َ
يل اهلل  :بذل اجلهد يف قتال أعداء اهلل؛ تلكون كمة اهلل يه العليا.
ِ
اجلهاد يف س ِب ِ
ْ ََُُْ
• اسزتدته  :طلبت الزيادة منه.

• الصالة  :يف اللغة :ادلاعء ،ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم وطلب الفضائل.
 .2أحب األعمال إىل اهلل -تعاىل ،-الصالة يف أوقاتها ،ثم بر الوادلين ،ثم اجلهاد يف سبيل اهلل ،وذلك بعد وجود أصل اإليمان ،فإن العبادات فروعه
وهو-أصل اإليمان -أساسها.

 .3فضل الصالة ىلع وقتها ،وهو مقصود ابلاب.

 .4يقصد بهذا السؤال األعمال ابلدنية ،بقرينة ختصيص اجلواب بالصالة وبر الوادلين واجلهاد ولم يدخل يف السؤال وال جوابه يشء من أعمال
القلوب اليت أعالها اإليمان.

 .5األعمال ليست يف درجة واحدة يف األفضلية ،وإنما تتفاوت حسب تقريبها من اهلل تعاىل ،ونفعها ،ومصلحتها ،فسأل عما ينبيغ تقديمه منها.

 .6األعمال تفضل عن غريها من أجل حمبة اهلل هلا.

 .7إثبات صفة املحبة هلل -تعاىل ،-إثباتا يليق جبالهل.

 .8فضل السؤال عن العلم ،خصوصا األشياء اهلامة .فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما.

 .9ترك بعض السؤال عن العلم بلعض األسباب؛ كمخافة اإلضجار واهليبة من املسؤول.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـه تنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـه صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3365( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 "Aku bertanya kepada Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang
melihat secara tiba-tiba (tidak sengaja).
Beliau bersabda, "Palingkan
!"pandanganmu

سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
َ َْ
َ
ْ
اْصف ب َرصك
فقال:
ة
نظر الفجأ
ِ
ِ

 .1229احلديث:

**

1229. Hadis:

عن َ
جرير -ريض اهلل عنه -قال :سألت رسول اهلل Dari Jarir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku bertanya -
َ َْ
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang
ْ
ارصف
«
فقال:
ة
صىل اهلل عليه وسلم -عن نظر الفجأ
ِ
ِ
melihat secara tiba-tiba (tidak sengaja). Beliau
بَ َرصك».
!"bersabda, "Palingkan pandanganmu
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َيرب جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -أنه سئل Jarir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan
bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamانليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن نظر الفجأة  ،ونظر ditanya tentang melihat secara tiba-tiba (tidak sengaja).
الفجأة هو اذلي يفائج اإلنسان مثل أن تمر به امرأة Nazhar Al-Faj'ah ialah pandangan yang mengagetkan
manusia secara tiba-tiba. Contohnya ada seorang
فينظر إيلها فجأة من غري قصد ،فقال انليب -صىل اهلل
wanita melewatinya lalu orang itu memandangnya
ً
عليه وسلم" :-ارصف برصك" يعين أدره يمينا أو secara tiba-tiba tanpa sengaja. Nabi Muhammad -
ً
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Palingkanlah
شماال حىت ال يلحقك إثم باستدامة انلظر.
pandanganmu!" Yakni, alihkan pandanganmu ke
kanan atau kiri hingga engkau tidak terkena dosa
karena memandang terus-menerus. Syarah Riyadhish
Shalihin, karya Ibnu Utsaimin, (6/363).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

معاين املفردات:

َ َْ
َْ
ابلغتة من غري قصد هلا.
• الفجأة  :أي

فوائد احلديث:

ِّ
غض َ
ابل َرص.
 .1احلض ىلع
َْ
َ
َ
 .2اتلحذير من إدامة انلظر ملا حيرم انلظر إيله إذا وقع عليه ابلرص بغتة ومن غري قصد.

 .3ال إثم ىلع من وقع نظره ىلع أجنبية فجأة بغري قصد.
َ
 .4من وقع نظره ىلع امرأة أجنبية فجأة فرصفه ،فهو مأجور المتثاهل أمر الرشع.
 .5فيه أن حتريم انلظر إىل النساء ٌ
أمر ُمستقر عند الصحابة بديلل أن جرير -ريض اهلل عنه -سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عما لو وقع نظره
ىلع امرأة من غري قصد ،فهل حكمه حكم من قصد انلظر؟
 .6فيه عناية الرشع بمصالح العباد ،فإنه حرم عليهم انلظر إىل النساء ملا يرتتب عليه من مفاسد دنيوية وأخروية.
 .7العمل بقاعدة :سد اذلرائع ،فإن انلظر واخللوة والسفر باألجنبية جاء الرشع بتحريمه قطعا للطريق املوصلة للزنا.
 .8رجوع الصحابة إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وسؤاهل عما يُشلك عليهم ،وهكذا ينبيغ للعامة الرجوع إىل علمائهم وسؤاهلم عما أشلك
عليهم.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8902( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ً
سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يثين

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammendengar seorang laki-laki memuji orang
lain dan berlebih-lebihan dalam
memujinya. Maka beliau bersabda, "Kalian
telah membinasakan -atau kalian
mematahkan- punggung orang itu".

ىلع رجل ويطريه يف املدحة ،فقال :أهلكتم -أو
قطعتمَ -ظ ْهر َّ
الرجل

 .1230احلديث:

**

1230. Hadis:

عن أيب موَس األشعري  -ريض اهلل عنه -قال :سمع
ُْ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يث ِين ىلع رجل
ََْ ْ
ْ
َ ْ
َ ْ
ُ
وي ْط ِري ِه يف ال ِمد َح ِة ،فقال« :أهلكتُ ْم -أو ق َطعتُ ْم -ظه َر
الرجل».
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendengar seorang
laki-laki memuji orang lain dan berlebih-lebihan dalam
memujinya. Maka beliau bersabda, "Kalian telah
membinasakan -atau kalian mematahkan- punggung
orang itu".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ً
ً
سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يصف رجال Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendengar
seseorang yang menyebut-nyebut kebaikan orang lain
ًّ
باخلري ،ويبالغ جدا يف وصفه بما ليس فيه من dan sangat berlebih-lebihan dalam menyebutnya
**

الصفات احلميدة ،فنهاه انليب -صىل اهلل عليه وسلمdengan sifat-sifat terpuji yang tidak ada pada dirinya. -
Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarangnya
 ،وأخرب أن هذا قد يكون سببا يف هلكته؛ ألن ذلك
dan mengabarkan bahwa perbuatan ini bisa menjadi
يوجب أن هذا املمدوح يرتفع ويتعاىل.
sebab kehancurannya, karena pujian tersebut
mendorong orang yang dipuji itu sombong dan tinggi
hati.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يثين ىلع رجل  :أي :يصفه باخلري.

• يطريه  :اإلطراء :املبالغة يف املدح.

• املدحة  :اسم هيئة ،واملدح :اثلناء ىلع الشخص بما هل من الصفات.

• قطعتم ظهر الرجل  :كناية عن إيقاعه يف اهللكة ،ملا حيمله ذلك ىلع العجب املهلك لصحابه.

فوائد احلديث:
 .1املدح يف الوجه مظنة االغرتار بانلفس والوقوع يف العجب ،وهذه الصفات مهلكة دلين العبد.
 .2احلث ىلع القصد وعدم مدح الشخص الشخص يف وجهه إال باالعتدالل ،وعدم اتلملق وحتري احلق.
 .3تفقد أحوال انلاس ،وتصحيح األخطاء ،وبيان الصواب يف املدح.
 .4اتباع هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مدح الشخص.
 .5استشعار أمانة اللكمة وترك مدح غري املستحقني هل.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه،
2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418ه1997 ،م .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك،
حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)5734( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sejelek-jelek makanan adalah makanan
pada acara walimah (resepsi) di mana yang
diundang adalah orang-orang kaya saja dan
tidak diundang orang-orang miskin. Siapa
yang tidak memenuhi undangan walimah,
maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah
dan Rasul-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

 يدىع هلا األغنياء،ِش الطعام طعام الويلمة

 ومن ترك ادلعوة فقد عىص اهلل،ويُتك الفقراء
-صىل اهلل عليه وسلم- ورسوَل

**

1231. Hadis:

: احلديث.1231

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya ia  «رش: أنه اكن يقول-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
berkata, "Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada
ُ
ُ  يُدىع هلا األغنياء،طعام الويلمة
ويرتك
ِالطعام
acara walimah (resepsi) di mana yang diundang adalah
َ
orang-orang kaya saja dan tidak diundang orang-orang -  ومن ترك ادلعوة فقد عىص اهلل ورسوهل،الفقراء
miskin. Siapa yang tidak memenuhi undangan
.»-صىل اهلل عليه وسلم
walimah, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah
dan Rasul-Nya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Aṡar ini berasal dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-  واذلي،ريض اهلل عنه- أفاد هذا األثر عن أيب هريرة
yang memiliki hukum marfū' (sampai kepada
Rasulullah) sebagaimana diriwayatkan pula dari sabda عليه- هل حكم الرفع كما أنه قد روي من قوهل
beliau -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- bahwa sejelek-  أن رش الطعام هو طعام الويلمة-الصالة والسالم
jelek makanan adalah makanan walimah yang dimasak
اذلي يصنع للزفاف لكنه خمصوص بدعوة األغنياء
untuk acara resepsi pernikahan, namun makanan
ً
tersebut dikhususkan untuk mengundang orang-orang ، وذلك احتقارا هلؤالء الفقراء،فقط دون الفقراء
kaya saja tanpa orang-orang miskin.Karena iItu وكون القصد من دعوة هؤالء األغنياء هو الرياء
merupakan penghinaan terhadap orang-orang miskin,
dan tujuan dari mengundang orang-orang kaya saja  فلهذا صارت بهذا القصد،والسمعة وطلب الشهرة
adalah karena ria, sum'ah, dan mencari ketenaran.  لكن لو شملت ادلعوة الفريقني،من رش الطعام
Oleh karena itu, dengan tujuan ini makanan itu menjadi
 وإال فأصل الويلمة مرشوع،زالت الرشية عنها
sejelek-jelek makanan. Namun, jika undangan walimah
tersebut mencakup kedua golongan (kaya dan miskin)  ثم أفاد احلديث،إظهارا لشكر اهلل ىلع نعمة انلاكح
maka hilanglah kejelekan yang ada padanya. Namun أن من ترك إجابة دعوة الويلمة من غري عذر اكن
demikian, hukum asal walimah disyariatkan untuk
ً
menampakkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat  ألن األمر بها متحتم ملا يف إجابتها،اعصيا هلل ورسوهل
pernikahan. Hadis di atas memberikan menunjukkan
.من املصالح
bahwa siapa saja yang tidak memenuhi undangan
walimah tanpa uzur maka dia telah bermaksiat kepada
Allah dan Rasul-Nya karena perintah untuk
menghadirinya wajib, karena dalam memenuhi
undangan tersebut terdapat banyak maslahat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب:اتلصنيف
ً مرفواع
ً
-.صىل اهلل عليه وسلم- أيضا إىل انليب
 ورواه مسلم، متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• رش الطعام  :ليس املراد بذلك ذم الطعام يف ذاته وحاهل ,وإنما ذم الفعل اذلي هو دعوة األغنياء وترك الفقراء.
• الويلمة  :الطعام اذلي يصنع للعرس خاصة.

• ومن ترك ادلعوة  :أي من غري عذر ،وهذا القيد مستفاد من عمومات الرشيعة.

فوائد احلديث:
 .1إذا اكنت الويلمة يدىع إيلها األغنياء ويرتك دعوة الفقراء اكنت من رش الطعام.
ً
 .2وجوب إجابة ادلعوة إىل الويلمة؛ ألن انليب -عليه الصالة والسالم -جعل تارك اإلجابة بال عذر اعصيا هلل ورسوهل والوجوب مذهب مجهور
العلماء.

 .3أن أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلمٌ -
أمر من اهلل -تعاىل ،-ألن األمر باإلجابة لم يرد إال يف السنة.

 .4استحباب دعوة الفقراء واملحتاجني ،كما أن فيه احلث ىلع أن تؤلك الويلمة وال ترتك تلضيع ويرىم بها يف املزابل ملا فيه من اإلرساف
واتلبذير.
َ
ْ
 .5جواز قر ِن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -مع اهلل -تعاىل -يف األحاكم الرشعية دون األحاكم الكونية القدرية.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد
اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ
صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - .1427سبل السالم رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية  -الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58113( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Ada dua golongan ahli neraka yang belum
pernah aku lihat. Satu kaum yang
membawa cemeti seperti ekor sapi, mereka
memukuli orang-orang dengan cemeti
tersebut. Dan wanita-wanita yang
berpakaian tetapi telanjang, mereka
berjalan berlenggak-lenggok
menggoyangkan (bahu dan punggungnya)
dan rambutnya (disasak/disanggul) seperti
punuk unta yang condong. Mereka tidak
akan masuk surga".

َْ
َ
ُ َ
 قوم معهم ِسياط:ِصنفان من أهل انلار لم أ َرهما
َْ َ
 ونساء،اب ابلَقر يرضبون بها انلاس
ِ كأذن
َ ُ
َ
ُ ُ ُ
َ
 ُرؤوسه َّن،َك ِسيات اعريات م ِميالت مائ ِالت
ْ ُ َْ
ْ ُ َ ََْ
َّ َ
ت املائ ِلة ال يدخلن اجلنة
ِ كأسنِم ِة ابلخ
**

1232. Hadis:

: احلديث.1232

 قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َْ
 « ِصنفان من أهل انلار لم:-صىل اهلل عليه وسلمْ َ
َ  قوم معهم س:أَ َر ُهما
َ أذنَاب
ابلقر يرضبون بها
ك
اط
ي
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
،اكسيات اعريات م ِميالت مائِالت
ِ  ونساء،انلاس
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ ُر ُؤ
ُ وس ُهن َكأ ْس ِن َم ِة
 وال،ت املائِلة ال يَدخلن اجلَنة
ِ ابلخ
َ ُ وإن رحيها يل،َجي ْدن رحيها
.»وجد من َم ِسرية كذا وكذا
ِ

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ada
dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat.
Satu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi,
mereka memukuli orang-orang dengan cemeti
tersebut. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi
telanjang, mereka berjalan berlenggak-lenggok
menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan
rambutnya (disasak/disanggul) seperti punuk unta
yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan
tidak akan mencium aroma surga, padahal
sesungguhnya aroma Surga itu tercium dari jauhnya
jarak perjalanan sekian dan sekian".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ
Makna Hadis: "Ada dua golongan ahli neraka yang "صنْ َفان من أهل انلار لم أ َر ُهما" أي
ِ :معىن احلديث
**

belum pernah aku lihat." Yakni, beliau belum pernah
melihat kedua golongan tersebut pada masanya
karena bersihnya zaman itu. Kedua golongan ini timbul
setelah masa itu. Ini merupakan salah satu mukjizat
yang dijadikan oleh Allah untuk meneguhkan Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Pertama,
"Satu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi,
mereka memukuli orang-orang dengan cemeti
tersebut." Para ulama mengatakan bahwa mereka itu
adalah para polisi yang memukul orang-orang tanpa
hak (alasan yang dibenarkan). Mereka membawa
cemeti laksana ekor sapi. Maksudnya sebuah cemeti
panjang untuk memukuli orang-orang tanpa ada hak
(pembenaran). Kedua, " Dan wanita-wanita yang
berpakaian tetapi telanjang, mereka berjalan
berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan
pinggangnya) dan rambutnya (disasak/disanggul)
seperti punuk unta yang miring" Maksudnya: ada yang
berpendapat bahwa para wanita itu mengenakan
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 بل حدثا بعده،لم يرهما يف عرصه لطهارة ذلك العرص
َ
ُ وهذا من
صىل اهلل- المعجزات اليت أيْد اهلل بها نبيه
ْ َ
َ أذنَاب
ابلقر
 "قوم معهم ِسيَاط ك: األول:-عليه وسلم
ِ
ُ يرضبون بها انلاس" قال العلماء وهؤالء هم
الرشط
اذلين يرضبون انلاس بغري حق معهم ِسيَاط كأذناب
.ابلقر يعين َسوط طويل يرضبون به انلاس بغري حق
" "نساء اكسيات اعريات ُم ِميالت مائالت:اثلاين
 اكسيات بثيابهن كسوة ِح ِّسية اعريات: قيل:واملعىن
 (وبلاس اتلقوى:  قال-تعاىل- من اتلقوى؛ ألن اهلل
ذلك خري ذلك) وىلع هذا فيشمل هذا احلديث لك
امرأة فاسقة فاجرة وإن اكن عليها ثياب فضفاضة؛

ألن املراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة اثلياب
اعريات من اتلقوى؛ ألن العاري من اتلقوى ال شك

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
pakaian yang nyata, tapi mereka telanjang dari
ketakwaan, karena Allah Ta'ala berfirman, "Dan
pakaian takwa itu lebih baik." Berdasarkan hal itu,
Hadis ini mencakup setiap wanita fasik dan durhaka,
meskipun ia mengenakan pakaian yang lebar. Sebab,
yang dimaksud dengan pakaian ini adalah pakaian
lahir, pakaian dari kain. Hanya saja mereka kosong dari
ketakwaan, karena tidak ragu lagi bahwa orang yang
kosong dari ketakwaan adalah orang yang telanjang.
Hal ini sesuai firman Allah Ta'ala, "Dan pakaian takwa
itu lebih baik." Ada yang berpendapat bahwa yang
dimaksud perempuan yang berpakaian tapi telanjang,
yakni mereka mengenakan pakaian lahir tapi tidak
menutup (aurat), baik karena ketat atau tipis sehingga
menjadi terawang dan tidak menutup (aurat), atau
karena pakaian itu pendek. Semua ini disematkan
kepada setiap wanita yang mengenakan pakaian
seperti ini bahwa ia berpakaian tapi telanjang. "mereka
berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu
dan pinggangnya)" yakni seperti miringnya sisiran
sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian ulama. Sisiran
rambut tersebut miring ke samping. Ini termasuk
kemiringan, karena wanita itu memiringkan bahunya
dengan sisiran rambutnya. Apalagi kemiringan yang
datang kepada kita ini berasal dari para wanita kafir. Ini
- kita berlindung kepada Allah - telah menimpa
sebagian wanita (muslimah) sehingga mereka
membelah rambut dari satu sisi. Dengan demikian
wanita tersebut menjadi miring, yakni memiringkan
sisiran rambutnya. Ada yang berpendapat bahwa
"mereka berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan
(bahu dan pinggangnya)" yakni menggoda selain itu
saat mereka keluar dengan bersolek dan memakai
minyak
wangi
dan
sebagainya.
Mereka
menggoyangkan bahu mereka untuk para wanita
lainnya. Barangkali lafaz ini mencakup dua makna,
karena kaidah mengatakan bahwa jika nash
mengandung dua makna dan sama bobot
kekuatannya, maka lafaz tersebut mengandung dua
makna sekaligus. Di sini tidak ada yang diunggulkan
dan dinafikan karena berkumpulnya dua makna
sekaligus sehingga mencakup makna ini dan itu.
Adapun sabdanya, "mereka berjalan berlenggaklenggok menggoyangkan (bahu dan pinggangnya)"
maknanya mereka berpaling dari kebenaran dan sifat
malu (feminim) yang seharusnya mereka miliki. Anda
temukan di pasar ada wanita berjalan seperti laki-laki
dengan gagah dan berani sehingga sebagian lelaki ada
yang tidak mampu berjalan seperti itu, tetapi wanita
tersebut berjalan seolah-olah ia seorang tentara karena
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،) (وبلاس اتلقوى ذلك خري-تعاىل- أنه اعر كما قال
 اكسيات اعريات أي عليهن كسوة ِح ِّسية:وقيل
خلف ِتها تكون رقيقة
ِ لضيقها وإما
ِ  إما،لكن ال تسرت

 لك هذا يقال للمرأة اليت. وإما لقرصها، ما تسرت
ُ .تلبس ذلك إنها اكسية اعرية
"م ِميَالت" يعين تميل
املشطة كما فرسها بعضهم بأنها املشطة املائلة اليت
 فإن هذا من امليل؛ ألنها،جتعل املشطة ىلع جانب

مميالت بمشطتهن وال سيما أن هذا امليل اذلي جاءنا

إنما وردنا من النساء الكفار وهذا والعياذ باهلل ابتىل
به بعض النساء فصارت تفرق ما بني الشعر من
جانب واحد فتكون هذه مميلة أي قد أمالت

 مميالت أي فاتنات غريهن ملا َيرجن: وقيل،مشطتها
به من اتلربج والطيب وما أشبه ذلك فهن مميالت

لغريهن ولعل اللفظ يشمل املعنيني؛ ألن القاعدة أن
،انلَص إذا اكن حيتمل معنيني وال مرجح ألحدهما
فإنه حيمل عليهما مجيعا وهنا ال مرجح وال منافاة

 وأما قوهل.الجتماع املعنيني فيكون شامال هلذا وهذا
َ :
"مائِالت" فمعناه منحرفات عن احلق وعما جيب
َ
َ
حلشمة جتدها يف السوق تميش
ِ عليهن من احلَياء وا
مشية الرجل بقوة وجدل حىت إن بعض الرجال ال

يستطيع أن يميش هذه املشية لكنها يه تميش كأنها
جندي من شدة مشيتها ورضبها باألرض وعدم

مباالتها كذلك أيضا تضحك إىل زميلتها وترفع

صوتها ىلع وجه يثري الفتنة وكذلك تقف ىلع صاحب
ادلاكن تماكسه يف ابليع والرشاء وتضحك معه وما

أشبه ذلك من املفاسد وابلالء وهؤالء مائالت ال شك
ُ "ر ُؤ
ُ .أنهن مائالت عن احلق نسأل اهلل العافية
وس ُهن
ْ ُ َ ََْ
 نوع من اإلبل هلا: ت املائِلة" ابلخت
خ
ِ كأس ِنم ِة ابل
سنام طويل يميل يمينا أو شماال هذه ترفع شعر رأسها
ً
يسارا كأسنمة ابلخت
حىت يكون مائال يمينًا أو
 بل هذه املرأة تضع ىلع، وقال بعض العلماء،املائلة
رأسها عمامة كعمامة الرجل حىت يرتفع اخلمار

 وىلع لك حال.ويكون كأنه سنام إبل من ابلخت

فهذه جتمل رأسها بتجميل يفنت ال يدخلن اجلنة وال
جيدن رحيها نعوذ باهلل يعين ال يدخلن اجلنة وال
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berjalan dengan gagah dan hentakannya ke bumi serta يقربنها وإن رحيها يلوجد من مسرية كذا وكذا من
sikap cuek bebeknya. Begitu juga wanita tersebut
ً
tertawa cekikikan bersama rekan wanitanya dan مسرية سبعني اعما أو أكرث ومع ذلك ال تقرب هذه
mengangkat
suaranya
dalam
intonasi
yang املرأة اجلنة والعياذ باهلل؛ ألنها خرجت عن الرصاط
membangkitkan birahi. Demikian pula ia berdiri di
فيه اكسية اعرية مميلة مائلة ىلع رأسها ما يدعو إىل
hadapan pemilik toko untuk menawar dalam jual-beli
.الفتنة والزينة
disertai tawa lebar bersamanya, serta berbagai
kerusakan dan bencana lainnya. Tidak ada keraguan
sedikit pun bahwa mereka itu berjalan dengan condong
(sombong). Mereka berjalan dengan condong dari
kebenaran. Kita memohon keselamatan kepada Allah.
"kepala mereka seperti punuk unta yang miring." AlBukhtu adalah sejenis unta yang memiliki punuk
panjang; condong ke kanan atau kiri. Ada wanita yang
meninggikan rambut kepalanya sehingga menjadi
condong ke kanan atau ke kiri seperti punuk unta yang
miring. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita
tersebut meletakkan sorban di kepalanya seperti
sorban lelaki sehingga kerudungnya meninggi dan
kepalanya laksana punuk unta yang miring. Intinya,
adalah wanita yang menghias kepalanya dengan
hiasan yang menggoda. Mereka tidak akan masuk
surga dan tidak akan mencium wanginya surga." Kita
berlindung kepada Allah. Yakni, Mereka tidak akan
masuk surga dan tidak akan mendekatinya. Padahal
harumnya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian
dari perjalanan sejauh tujuhpuluh tahun atau lebih.
Meskipun demikian, wanita itu tidak bisa mendekati
surga, dan kita berlindung kepada Allah (dari hal ini),
karena ia telah keluar dari jalan yang lurus. Dia
berpakaian, tapi telanjang, melenggak-lenggokkan
tubuhnya dan berjalan dengan sombong sehingga
menimbulkan fitnah dan merebaknya perzinahan.
Mirqat Al-Mafatih (6/2302), Syarah Riyadhish Shalihin,
karya Ibnu Utsaimin (6/372).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أي ممن يعذبون يف انلار: • أهل انلار
ُ َ
_ أي لم يوجد يف عهده _ صىل اهلل عليه وسلم: • لم أ َرهما
َ ُ ما ي: • ِسيَاط
.رضب به
َْ
ُْ
َْ
. تش ِبه أذناب ابلقر: أي: • كأذناب ابلقر
ً
ْ ُ َ ََْ ُ ُ ُُ
. ويضاف هل أيضا حشو الشعر ووصله بغريه يلظهر كثريا، يكربنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو حنوها: أي: ت
• رؤوسهن كأس ِنم ِة
ِ ابلخ
ْ ُ
. نوع من اإلبل طويلة األعناق: ابلخت
•
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َ َ ٌ
ات ْ :
أي :من نعمة اهلل
• اك ِسي
َ َ ٌ
• اع ِريات  :من شكرها ،وقيل معناه :تسرت بعض بدنها ،وتكشف بعضه إظهارا جلماهلا وحنوه .وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها
َ ٌ
• مائِالت  :عن طاعة اهلل وما يلزمهن حفظه
ُ َ ٌ
• مميالت  :يعلمن غريهن فعلهن املذموم ،وقيل :مائالت يمشني متبخرتات ،مميالت ألكتافهن ،وقيل :مائالت يمتشطن املشطة امليالء :ويه
مشطة ابلغايا ،و «مميالت» يمشطن غريهن تلك املشطة.

فوائد احلديث:

ري وكشف يف نسائهاَ ،
 .1إنذار ووعيد لألمة اليت وقعت فيما أخرب عنه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من ُع ٍّ
وميَاعة وختنث يف رجاهلا.
 .2حتريم رضب انلاس وإيذائهم دون إثم فعلوه أو ذنب اقرتفوه.

 .3حتريم إاعنة الظلمة ىلع ظلمهم.

 .4اتلحذير واتلنفري من اتلهتك واخلروج عن احلشمة وسلخ احلجاب اذلي أمر اهلل به املرأة املسلمة وجعله عنوان رشفها ورمز كرامتها وسياج
حفظها وصيانتها.
 .5حث املرأة املسلمة ىلع االلزتام بأوامر اهلل وابلعد عن لك ما يسخطه وجيعلها تستحق العذاب األيلم واجلحيم املقيم يوم القيامة.
ُ
َ
 .6حتريم اللباس الضيق والشفاف اذلي يصف العورة أو جيَ ِّسمها.

 .7احلديث من دالئل نبوته -عليه الصالة والسالم ،-حيث أخرب -عليه الصالة والسالم -عن األمور املغيبة اليت لم تقع إال يف أزمنة متأخرة
وبعيدة عن القرون الفاضلة.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل
 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8903( :
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Makanan walimah pada hari pertama
adalah wajib, pada hari kedua adalah
sunah, dan pada hari ketiga adalah sum'ah
(ingin mendapat pujian dan nama baik).
Barangsiapa ingin mencari pujian dan
nama baik, Allah akan memperdengarkan
kejelekannya

طعام أول يوم حق ،وطعام يوم اثلاين سنة ،وطعام
يوم اثلالث سمعة ،ومن سمع سمع اهلل به

 .1233احلديث:

**

1233. Hadis:

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل

Dari Ibnu Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Makanan walimah pada hari pertama adalah wajib,
pada hari kedua adalah sunah, dan pada hari ketiga
adalah sum'ah (ingin mendapat pujian dan nama baik).
Barangsiapa ingin mencari pujian dan nama baik, Allah
"akan memperdengarkan kejelekannya.

صىل اهلل عليه وسلم« :-طعام أول يوم حق ،وطعامْ ٌ
يوم اثلاين سنة ،وطعام يوم اثلالث ُسم َعة ،ومن َسم َع
ُ
َسم َع اَّلل به».
درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

احلديث -إن صح -فيه تقسيم حلكم الويلمة،
ًّ
فتكون حقا ،أي واجبة متحتمة يف أي يوم ،فيه
ضيافة واجبة ،وتكون طريقة متبعة يسري عليها

اغلب انلاس ،وهذا يف ايلوم اثلاين ،وتكون للرياء
والشهرة يف ايلوم اثلالث ،وحمل الكراهة أو اتلحريم

يف ايلوم األول واثلاين واثلالث ،فيعاقب صاحبها يوم

القيامة بأن يفضحه اهلل ىلع رؤوس اخلالق ألن
اجلزاء من جنس العمل ،إال أنه قد ثبت يف صحيح
السنة ما يدل ىلع جواز اإليالم فوق اثلالثة أيام إذا

دعت إيله حاجة.

Makna global:
**

Hadis ini -jika sahih- di dalamnya terdapat pembagian
hukum walimah; hukumnya hak yakni wajib pada hari
apapun, maka ini adalah jamuan yang wajib. Dan
merupakan cara yang dilakukan oleh kebanyakan
manusia, dan ini berlaku pada hari kedua. Sedangkan
pada hari ketiga karena ingin ria (dilihat orang) dan
syuhrah (ingin tenar). Letak kemakruhan atau
keharamannya bisa pada hari pertama, kedua, dan
)ketiga. Maka, pelakunya akan dibalas (dihukum
dengan cara Allah membongkar aibnya di hadapan
para makhluk karena balasan itu sesuai perbuatan.
Namun, dalam hadis sahih terdapat dalil yang
menunjukkan bolehnya mengadakan walimah lebih
dari tiga hari jika dibutuhkan.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :يبوغ املرام.

معاين املفردات:

• حق  :واجب عند بعض العلماء واجلمهور ىلع أن (حق) بمعىن سنة مؤكدة.
ِّ ٌ
• ُسنَة  :طريقة متبعة جرت به اعدة انلاس ،وليس املراد سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
حراما واإلجابة إيلها كذلك.
• سمعة  :طلب إسماع انلاس ،فيكون فعلها

ْ
• سمع اهلل به  :فضحه اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق؛ ألنه عمل هذه الويلمة لغري وجه اهلل فاكنت عقوبته فضحه ىلع املال.

فوائد احلديث:
 .1أن ادلعوة إىل الويلمة تكون يف ايلوم األول ،فإن اكنت فيما بعده من األيام لم جتب ادلعوة؛ فيف ايلوم اثلاين :مستحبة ،ويف ايلوم اثلالث
تكره :أو حترم.
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ٌ
 .2أن الويلمة يف ايلوم األول واجبة ،ويف ايلوم اثلاين سن ٌة مستحبة ،أما يف ايلوم اثلالث فيه ٌ
رياء وسمعة؛ فتكون حمرمة ،فتجب ىلع املدعو
ُ
ُ
وحترم يف ايلوم اثلالث ،وهذا مذهب مجهور العلماء.
اإلجابة يف األول ،وتستَحب يف ايلوم اثلاين،
ً
 .3اتلحذير من أن يكون اإلنسان مسمعا بعمله ،يقصد أن يمدحه انلاس.

املصادر واملراجع:

-سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة

مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن
اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه
  2003م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل - 1427ضعيف سنن الرتمذي -حممد نارص ادلين األبلاين  -أرشف ىلع طباعته واتلعليق عليه :زهري الشاويش  -توزيع :املكتب االساليم – بريوت-
الطبعة :األوىل  1411 ،ـه 1991 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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Sungguh beruntung orang yang disibukkan
oleh aibnya daripada (sibuk) dengan aib
orang lain.

طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب انلاس

 .1234احلديث:

**

1234. Hadis:

ً
عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواعُ « :طوىب ملن شغله Dari Anas -radhiyallahu 'anhu secara marfū': "Sungguh
beruntung orang yang disibukkan oleh aibnya daripada
عيبُه عن عيوب انلاس».
درجة احلديث :ضعيف جدا

ً

(sibuk) dengan aib orang lain".

**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah) sekali

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث توجيه رشيد وحث لإلنسان ىلع أن Hadis ini mengandung pengarahan yang lurus dan
anjuran bagi manusia untuk menyibukkan waktunya
يشغل وقته بإصالح نفسه ،وذلك باتلحيل بماكرم dengan memperbaiki dirinya, yaitu dengan cara
األخالق ،واتلخيل عن رذائل اذلنوب،فهذا هو املنهج berhias dengan akhlak mulia dan menjauhi dosa-dosa
yang hina. Inilah manhaj yang selamat di mana
السليم اذلي يسلم فيه اإلنسان من االشتغال بعيوب
seseorang selamat dari menyibukkan diri dengan aib
انلاس وتتبع عوراتهم ،فمن فعل ذلك استحق جائزة orang lain dan mencari-cari cela mereka. Orang yang
(طوىب) اليت يه شجرة يف اجلنة ،أو مزنلة اعيلة فيهاmelakukan hal tersebut pantas untuk memperoleh ،
hadiah "Ṭūba", yang merupakan sebatang pohon di
واحلديث ضعيف ،ولكن الوصف املذكور مندوب surga atau kedudukan yang tinggi di dalamnya. Hadis
ini lemah, hanya saja perilaku yang sudah disebutkan
إيله ألدلة صحيحة أخرى.
ini dianjurkan karena adanya dalil-dalil lain yang sahih.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه الزبار
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند الزبار
**

معاين املفردات:

• طوىب  :اسم شجرة يف اجلنة ،وقيل :عيش طيب هل يف اآلخرة ،وحياة طيبة.

فوائد احلديث:

ً
جاهدا اتلخلص منها ،فيسلم من تبعة
 .1يف احلديث توجيه رشيد ملن يريد السري إىل اهلل -تعاىل ،-بأن ينشغل بانلظر يف عيوب نفسه ،وحياول
تتبع عورات انلاس.

املصادر واملراجع:

ضعيف اجلامع الصغري وزيادته،للشيخ األبلاين .دار النرش  :املكتب اإلساليم :بريوت  -الطبعة  :اثلاثلة  1408 :ـه1988 ،م .مسند الزبار ،لإلمام الزبار.
انلارش  :مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة .الطبعة  :األوىل .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه.
ِّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر.
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
دار الفلق – الرياض .الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
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َْ
َْ
َّ َ ْ ْ َ َ ْ َّ َ
َ َ
اجلنة
 حرمت علي ِه،عبدِي باد َر ِين بِنف ِس ِه

Hamba-Ku mendahului-Ku dengan
(membunuh) dirinya, maka Aku haramkan
baginya surga.
**

1235. Hadis:

: احلديث.1235

َ َ َ َ
ُ ُُْ
 قال: قال-ريض اهلل عنه- هلل ابلجيل
ِ جندب بن عبد ا
ُ َُ
 «اكن فيمن اكن:- صىل اهلل عليه وسلم- اَّلل
ِ رسول
ِّ
َ َ َ ٌ ْ ُ
َ سكينا
فحز بها
ج ِزع؛ فأخذ
قبلكم رجل به جرح ف
ََ
:-عز وجل-  قال اهلل، فما َرقأ ادلم حىت مات،يده
َ
.» حرمت عليه اجلنة،عبدي بَاد َر ِين بنفسه

Jundub bin Abdillah al-Bajali -raḍiyallāhu 'anhu(meriwayatkan) secara marfū', "Ada seorang lelaki di
antara umat sebelum kalian yang terluka. Ia tidak sabar
lalu ia mengambil sebilah pisau kemudian memotong
tangannya yang mengakibatkan darahnya mengalir
dan tidak berhenti hingga dia meninggal dunia. Lantas
Allah -'Azza wa Jalla- berfirman, "Hamba-Ku
mendahului-Ku dengan (membunuh) dirinya, maka Aku
haramkan Surga untuknya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menuturkan kepada  أصحابَه عن-صىل اهلل عليه وسلم- ث انليب
حد
َ َ َْ
para sahabatnya mengenai seorang lelaki dari umat ٌ ْ ُ
ٍ
terdahulu sebelum kita. Ia menderita luka menyakitkan رجل اكن فيمن ق َبلنا من األمم املاضية فيه جرح
َ
َ
ٌ
yang membuatnya tidak sabar kemudian putus asa dari ، وشفائه-تعاىل-  فأيِس من رمحة اهلل،مؤلم ج ِزع منه
rahmat Allah -Ta'ālā- dan kesembuhan-Nya. Dia juga
َ
لضعف دايع اإليمان
رجاء ثوابه؛
ولم يصرب ىلع أمله
ِ
tidak sabar terhadap rasa sakitnya demi mengharap
ً
pahala-Nya, karena lemahnya motif iman dan  فأصابه، فأخذ سكينا فقطع بها يده،وايلقني يف قلبه
ْ
keyakinan dalam hatinya. Lantas ia mengambil sebilah  قال اهلل. فلم يرقأ وينقطع حىت مات،نزيف يف دمه
pisau lalu memotong tangannya sehingga ia
mengalami lemas karena pendarahan. Darah itu ، هذا عبدي استبطأ رمحيت وشفايئ: ما معناه-تعاىلَ ولم يكن هل َج َ ٌدل ىلع باليئ؛
َ فعجل إيل
mengalir terus dan tidak berhenti hingga ia meninggal نفسه جبنايته
dunia. Allah -Ta'ālā- berfirman yang artinya, "Inilah
 وظن أنه قرص أجله بقتله نفسه؛ ذلا فقد،املحرمة
hamba-Ku, dia menganggap lambat rahmat dan
kesembuhan-Ku, dan tidak memiliki ketabahan  وال. ومن حرم اجلنة؛ فانلار مثواه،حرمت عليه اجلنة
terhadap ujian-Ku. Sehingga ia menyegerakan dirinya  السابق ومشيئته وقضائه-تعاىل- شك يف علم اهلل
kepada-Ku (bunuh diri) dengan kejahatannya yang
.لفعل هذا القاتل
diharamkan. Dia mengira bahwa dirinya telah
memendekkan ajalnya dengan bunuh diri. Sebab itu,
Aku mengharamkan Surga untuknya. Barangsiapa
yang diharamkan baginya Surga, maka Neraka
sebagai tempat tinggalnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ َ َ
ْ
.ألم اجلرح
ِ  فلم يصرب ىلع: • فج ِزع
َ
َ َ• ف
. ق َط َعها: أي: حز بِ َها يَ َد ُه
َ
َ
َ
َْ
ُ َ
َ
. ما انق َط َع د ُمه حىت مات: أي: • ف َما َرقأ ادل ُم َحىت َمات
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• اجلنة  :ادلار اليت أعدها اهلل يف اآلخرة فيها ملن أطاعه ،وجعل فيها من انلعيم ما ال َيطر ىلع بال.

فوائد احلديث:

ُ
وجوب الصرب عند املصائب عما ي ُ ْسخط اهلل -تعاىل -من قَول ،اكنليا َحة ،أو فعل ،اكل ْ
لط ِم وشق اجليوب ،وكقتل انلفس.
.1
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ٌ
ِّ
َ
َ
األشياء قبل وجودها ،وأطلقت عليه املبادرة بوجود صورتها.
 .2ليس يف قوهل" :عبدي باد َرين بِنفسه" منافاة ِلقضاء اهلل وقدره السابق؛ فاهلل مقد ٌر
ْ
 .3حتريم قتل اإلنسان نفسه؛ ألنها ليست ِملكه وإنما يه ِملك خالقها.
ُ
 .4اتلحديث عن األمم املاضية.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات،
مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة
وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه،
1988م.
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َ ْ َ
ََْ
َ َ ُّ ُ َ َّ َ ْ ٌ َ َ ْ
ني بكت من خشية
ان ال تمسهما انلار :ع
عين ِ
َ ْ ٌ َ َ َْ ُ
َ
ني باتت َت ُرس يف سبِيل اهلل
اهلل ،ع

 .1236احلديث:

Ada dua mata yang tak disentuh api
Neraka: mata yang menangis karena takut
kepada Allah dan mata yang begadang
untuk berjaga (patroli) di jalan Allah.
**

1236. Hadis:

ً َ َْ َ
ان ال
عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :عين ِ
ٌَْ َ َ ْ
ت من َخ ْشيَة اهللَ ،
وع ْ ٌ
تَ ُّ
ني
مس ُه َما انلار :عني بك
َ َْ
بَاتت حت ُر ُس يف َس ِبيل اهلل».
درجة احلديث :صحيح

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma, ia berkata:
Aku pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu
‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Ada dua mata yang tak
disentuh api Neraka: mata yang menangis karena takut
kepada Allah dan mata yang begadang untuk berjaga
(patroli) di jalan Allah".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َ
ً َ َ
ك ْ
ت خوفا Makna hadis ini: Bahwa Neraka itu takkan menyentuh
معىن احلديث :أن انلار ال ت َم ُّس عينا ب
**

mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta’ala.
من اهلل تعاىل ،فعندما يتذكر اإلنسان عظمة اهلل Maka ketika seseorang mengingat keagungan dan
وقدرته ىلع عباده ويتذكر حاهل وتقصريه يف حق اهلل kekuasaan Allah terhadap hamba-hambaNya, sadar
َ
َ َ
;keadaan dan kelalaiannya terhadap hak Allah Ta’ala
وسخطه،
تعاىل؛ فيبيك رجاء رمحته وخوفا من ِعقابه
lalu ia menangis karena mengharap rahmatNya dan
فهذا موعود بانلجاة من انلار .وعني أخرى ال تمسها takut kepada siksa dan murkaNya; maka orang ini
َ
انلار ،ويه :من بَاتت حترس يف سبيل اهلل تعاىل يف dijanjikan baginya keselamatan dari Neraka. Mata
kedua yang tidak disentuh api neraka adalah orang
اثلغور ومواضع االقتتال حفاظا ىلع أرواح املسلمنيyang begadang untuk berjaga di jalan Allah Ta’ala di .
وقوهل" :ال تمسهما انلار" هذا من إطالق لفظ اجلزء wilayah perbatasan dan tempat-tempat pertempuran
demi menjaga nyawa kaum muslimin. Sabda beliau:
َ
َ
وإرادة اللك ،واملراد :أن من بَكى من خشية اهلل
“tidak disentuh api Neraka” merupakan ucapan yang
َ
تعاىل ومن بات حيرس يف سبيل اهلل ،فإن اهلل تعاىل menyebutkan bagian tubuh tertentu namun yang
ُ
dimaksud adalah seluruh tubuh. Maksudnya adalah
حيَ ِّرم َج َس َدهما ىلع انلار.
bahwa siapa yang menangis karena takut kepada Allah
Ta’ala dan siapa yang berjaga di jalan Allah, maka
Allah Ta’ala akan mengharamkan jasadnya dari
Neraka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

• خشية اهلل  :اخلوف من جالهل وعظمته.

فوائد احلديث:
 .1فضل ابلاكء من خشية اهلل واحلراسة يف سبيل اهلل ملا فيهما من صدق اإليمان وكمال املراقبة.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
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اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد
فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م مشاكة املصابيح ،ملحمد
بن عبد اهلل اخلطيب العمري أبو عبد اهلل وّل ادلين اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين املكتب اإلساليم – بريوت -الطبعة :اثلاثلة.1985 ،
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ْ َ ُ
َ  فَلَ ْم َأ،ار
ُ َّاجل َّن ُة وانل
َ لع
َّ َ َ ت
ِ
اخلري
يف
َكيلوم
ر
ع ِرض
ِ
ً َ ُْ ْ َ َ َُ ْ َ َ َُ َْ
حكتم قلِيال
ِ  ولو تعلمون ما أعلم لض،والرش
ِ
ًَو َبلَ َك ْي ُت ْم َكثِريا

Surga dan neraka ditampakkan kepadaku,
maka aku tidak pernah melihat kebaikan
dan keburukan seperti hari ini. Seandainya
kamu mengetahui apa yang aku ketahui,
niscaya kalian benar-benar akan sedikit
tertawa dan banyak menangis
**

1237. Hadis:

: احلديث.1237

ُ
ََ َ َ
- هلل
ِ  خطبنا رسول ا: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس
ً ُ
َ
ُ
،سمعت مثلها ق ُّط
 خ ْطبَة ما-صىل اهلل عليه وسلم
َْ َ ً َ ْ َ َ َْ َ َ ََْ
 لض ِحكتُ ْم ق ِليال َو َبلكيتُ ْم، «لو تعل ُمون ما أعل ُم:فقال
ُ  َف َغطى أَ ْص َح.»ريا
ً َكث
صىل اهلل عليه- هلل
اب
ِ رسول ا
ِ
ِ
َ
َََ
َ
َ ُ ُ
ُ
ٌ
 بلغ رسول: ويف رواية. وهلم خ ِنني، وجوههم-وسلم
َ
ْ َ  عن أ ْص َحاب ِه-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
يش ٌء
ِ ا
ِ
ََ ْ َ ُ
َ َ
َ
َ فَلَ ْم أَر،ار
َ
ُ يلع اجلَن ُة وانل
 «ع ِرضت: فقال،فخطب
ْ
َ َْ َ َ ََْ
 ولو تعل ُمون ما أعل ُم ل َض ِحكتُ ْم،والرش
اخلري
اكيلومِ يف
ِ
ِ
َ ْ ُْ َ َََ ً َ
ََ
ً
هلل
أصحاب
 فما أىت ىلع.»ق ِليال وبلكيتم ك ِثريا
ِ رسول ا
ِ
ِ
ٌ -صىل اهلل عليه وسلمَ  َغطوا ُر ُء،يوم أَ َش ُّد منْ ُه
ْوس ُهم
ِ
ٌ وهلم َخن
.ني
ِ

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berkhutbah dengan
khutbah yang belum pernah aku dengar sama sekali
seperti itu. Beliau bersabda, "Jika kalian mengetahui
apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit
tertawa dan akan banyak menangis." Para sahabat
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menutupi
wajah mereka sambil menangis hingga terisak-isak.
Dalam riwayat lain, sampai (berita) kepada Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang para sahabatnya,
kemudian beliau berkhutbah. Beliau bersabda, “Surga
dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak
pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini.
Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui,
niscaya kalian benar-benar akan sedikit tertawa dan
banyak menangis”. Tidaklah ada satu hari pun yang
lebih berat bagi para sahabat selain hari itu. Mereka
menutupi kepala mereka sambil menangis hingga
terisak sesenggukan.”
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi petuah وعظ انليب صىل اهلل عليه وسلم أصحابه موعظة لم
kepada para sahabatnya dengan petuah yang tak
pernah mereka dengar seperti itu sebelumnya.  عرضت: وَكن من مجلتها أن قال،يسمعوا مثلها قط
Diantara petuah itu beliau bersabda, "Ditampakkan  فلم أر خريا أكرث مما رأيته ايلوم يف،يلع اجلنة وانلار
kepadaku surga dan neraka. Belum pernah aku melihat
 ولو، وال رشا أكرث مما رأيته ايلوم يف انلار،اجلنة
kebaikan melebihi yang aku lihat di surga, tidak pula
ُ
ِ تعلمون ما أعلم من أهوال اآلخرة وما أ
keburukan yang lebih buruk dari yang aku saksikan hari عد يف اجلنة
ini di neraka. Jika kalian tahu apa yang aku ketahui dari من نعيم ويف انلار من العذاب األيلم لضحكتم قليال
keadaan
akhirat,
berupa
kenikmatan
yang
dipersiapkan di surga dan azab yang pedih di neraka,  فما جاء ىلع أصحاب انليب صىل اهلل،وبكيتم كثريا
niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak
.عليه وسلم يوم أشد منه؛ فبكوا بكاء شديدا
menangis. Tidak ada hari yang lebih berat bagi para
sahabat Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dari hari itu.
Mereka pun menangis terisak-isak.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ََ
- ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خطبة  :موعظة.

• قط  :ظرف الستغراق ما مىض من الزمان.

• ما أعلم  :أي :من أهوال اآلخرة ،وما أعد يف اجلنة من نعيم ويف انلار من العذاب األيلم.
• خنني  :نوع من ابلاكء ،وأصله :خروج الصوت من األنف.

• لضحكتم قليال وبلكيتم كثريا  :أي :حلصل من اإلشفاق ابلليغ ما يقل ضحككم ويكرث بكاؤكم.
• أىت  :جاء.

• غطوا  :أي :سرتوا.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ابلاكء خوفا من عقاب اهلل ،وعدم إكثار الضحك؛ ألنه يدل ىلع الغفلة وقسوة القلب.
 .2تأثر الصحابة -ريض اهلل عنهم -باملوعظة ،وشدة خوفهم من عقاب اهلل -عز وجل-.
 .3استحباب تغطية الوجه عند ابلاكء.
 .4اجلنة وانلار خملوقتان وموجودتان اآلن.
 .5من اطلع ىلع حقائق اآلخرة لم يضحك إال قليال ،وَكن بكاؤه كثريا لألهوال واألحوال اليت ال يعلمها إال اهلل.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .انلهاية يف غريب احلديث
واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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عجب اهلل -عز وجل -من قوم يدخلون اجلنة

 .1238احلديث:

Allah -'Azzā wa Jallā- takjub terhadap suatu
kaum yang masuk Surga dalam keadaan
terbelenggu

يف السالسل

**

1238. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال{ :كنتم خري أمة
ُ ْ
ُ َ
َ
ْ
"خ ْ ُ
اس يَأتون بهم
أخ ِر َجت للناس} قال:
اس للن ِ
ري انل ِ
ْ ُ ُ
َْ
الس ِل يف أعناقِ ِه ْم حىت يَدخلوا يف اإلسالم".
يف الس ِ
وعنه أيضا -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قالَ « :عج َ
ب اهلل -عز وجلِ -م ْن قوم
ِ
َْ ُ ُ َ
الس ِل».
يدخلون اجلنة يف الس ِ
صحيحان ،واحلديث األول

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
”Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia.” Ia berkata, "Sebaik-baik manusia (yang
berjasa) kepada manusia lainnya adalah manusia yang
menawan mereka dengan belenggu yang melilit di
leher mereka sehingga mereka masuk Islam.” Dan dari
 Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- juga, dari Nabi ṣalallahu'alaihi wasalam-, beliau bersabda, “Allah'Azzā wa Jallā- takjub terhadap suatu kaum yang
”masuk Surga dalam keadaan terbelenggu.
**

درجة احلديث :موقوف ىلع أيب هريرة ،واثلاين
مرفوع

Derajat hadis:

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َ
جب اهلل -سبحانه -لقوم يُقادون إىل اجلنة Allah -Subḥānahu wa Ta’ālā- takjub terhadap orang-
ع ِ
orang yang ditarik untuk masuk ke Surga dengan
بالسالسل ،وهم قوم اكنوا من الكفار يأرسهم menggunakan rantai. Mereka adalah orang kafir yang
ُ
املسلمون يف اجلهاد ،ثم يسلمون فيكون هذا األرس ditawan oleh kaum Muslimin dalam jihad, kemudian
mereka masuk Islam, sehingga penawanan ini
سببًا يف إسالمهم ودخوهلم اجلنة ,ويعترب احلديث
menyebabkan mereka masuk Islam dan masuk Surga.
اثلاين اكتلفسري وابليان للحديث املوقوف األول ,وقد Hadis kedua dianggap sebagai tafsir dan penjelasan
وصف هؤالء اآلرسون يف أثر أيب هريرة -ريض اهلل dari hadis mauqūf yang pertama. Dalam aṡar Abu
Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- para penawan tersebut
ً
عنه -بأنهم خري انلاس للناس ,إذ اكنوا سببا يف هداية disifati bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia bagi
ِّ
وصدر -ريض اهلل عنه -الكمه manusia lainnya karena mereka telah menjadi sebab
هؤالء املأسورين,
 jalan hidayah bagi para tawanan. Abu Hurairahباآلية؛ ألن هذا مظهر من املظاهر اذلي تتجىل فيه
raḍiyallāhu 'anhu- memulai perkataannya dengan ayat
خريية هذه األمة.
Alquran karena ini adalah salah satu tanda di antara
tanda-tanda keutamaan umat ini.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواهما ابلخاري.
**

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

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أخرجت للناس  :أظهرت للناس.
• َع ِجب  :هذه صفة من صفات اهلل -تعاىل -اليت يثبتها أهل السنة واجلماعة ىلع الوجه الالئق به -عز وجل ،-ويه تدل ىلع حمبة اهلل -تعاىل-
هلذا الفعل اذلي هو حمل اتلعجب ،وتعجبه -سبحانه -ليس كتعجب املخلوق.
• يأتون بهم يف السالسل  :يأتون بهم أرسى مقيدين باألغالل.

• اجلنة  :يه ادلار اليت أعدها اهلل ملن اطاعه ،فيها من انلعيم املقيم ما ال َيطر ىلع بال.
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فوائد احلديث:
 .1خري األمم وأنفع انلاس للناس يه أمة اإلسالم اذلي جاء به حممد -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2اجلهاد يف سبيل اهلل اغيته إخراج انلاس من ظلمات الكفر والرشك إىل نور اتلوحيد واإلسالم.
 .3أن من وجوه أفضلية أصحاب الرسول وخرييتهم للناس أنهم يأرسون األرسى ويدعونهم لدلخول يف اإلسالم؛ فيسلمون فيكونون من أهل
اجلنة ,وذلك منتىه الفضل وانلعمة.

 .4فضل دعوة انلاس لإلسالم واحلرص ىلع هدايتهم.

 .5بيان رمحة اهلل بعباده املؤمنني وفضله يف إدخاهلم اجلنة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
1422ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،الطبعة األوىل ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ
ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني،
تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)4932( :
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Sangat mengagumkan sekali keadaan
orang Mukmin itu. Semua keadaannya itu
merupakan kebaikan baginya, dan yang
demikian itu berlaku hanya bagi orang
Mukmin. Apabila dia mendapatkan
kelapangan hidup, ia pun bersyukur, maka
hal itu adalah kebaikan baginya. Apabila
dia ditimpa oleh kesulitan (musibah), ia
pun bersabar dan hal ini pun merupakan
kebaikan baginya.

 وليس،عجبا ألمر املؤمن إن أمره لكه َل خري

 إن أصابته رساء شكر:ذلك ألحد إال للمؤمن

 وإن أصابته رضاء صِّب فاكن خريا،فاكن خريا َل
َل

**

1239. Hadis:

: احلديث.1239

ً
: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن ُصهيب بن ِسنان الرويم
َ ًَ
ُ َ
ُ ألمر
 وليس ذلك،أمره كه هل خري
المؤ ِمن إِن
ِ «عجبا
َ ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
 إِن أصابته رساء شكر فاكن خريا:ِأل َحد إِال لِلمؤ ِمن
َ ْ
ََ
.»وإن أ َصابته ِّرضاء َص َرب فاكن خريا هل
ِ ،هل

Dari Ṣuhaib bin Sinān Ar-Rūmi -raḍiyallāhu 'anhusecara marfū', "Sangat mengagumkan sekali keadaan
orang Mukmin itu. Semua keadaannya itu merupakan
kebaikan baginya, dan yang demikian itu berlaku hanya
bagi orang Mukmin. Apabila dia mendapatkan
kelapangan hidup, ia pun bersyukur, maka hal itu
adalah kebaikan baginya. Apabila dia ditimpa oleh
kesulitan (musibah), ia pun bersabar dan hal ini pun
merupakan kebaikan baginya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ الع
َ -عليه الصالة والسالم- أظهر الرسول
Rasulullah
-ṣallallāhu
'alaihi
wa
sallam- جب ىلع
memperlihatkan ketakjuban dalam bentuk anggapan
baik terhadap keadaan orang Mukmin. Sebab, orang وجه االستحسان لشأن املؤمن؛ ألنه يف أحواهل
Mukmin itu dalam segala keadaan dan berbagai وتقلباته ادلنيوية ال َيرج عن اخلري وانلجاح
perubahan duniawi tidak keluar dari kebaikan,
 ثم أخرب. و هذا اخلري ليس ألحد إال املؤمن،والفالح
keberhasilan dan keberuntungan. Kebaikan ini tidak
dimiliki oleh siapa pun selain orang Mukmin. Kemudian  أن املؤمن ىلع لك حال قدره-صىل اهلل عليه وسلمNabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa  إن أصابته الرضاء صرب ىلع أقدار،اهلل عليه ىلع خري
orang Mukmin itu dalam setiap keadaan yang
ditetapkan Allah ada dalam kebaikan. Jika ia ditimpa  واحتسب األجر ىلع اهلل؛، وانتظر الفرج من اهلل،اهلل
ً فاكن ذلك
kesulitan, ia pun bersabar terhadap takdir Allah,  وإن أصابته رساء من نعمة دينية؛.خريا هل
menanti kelapangan dari Allah dan mengharapkan
 ونعمة دنيوية؛ اكملال وابلنني،اكلعلم والعمل الصالح
pahala dari Allah, maka hal itu adalah kebaikan
baginya. Jika dia ditimpa kelapangan hidup berupa عز-  وذلك بالقيام بطاعة اهلل،واألهل شكر اهلل
kenikmatan agama seperti ilmu dan amal shalih, dan
. فيشكر اهلل فيكون خريا هل،-وجل
kenikmatan duniawi seperti harta, anak-anak, dan
keluarga, dia pun bersyukur kepada Allah dengan
melaksanakan ketaatan kepada Allah -'Azza wa Jallalalu bersyukur kepada-Nya maka hal itu menjadi
kebaikan baginya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  ُصهيب بن ِسنان الرويم:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َ
عجبًا  :واتلعجب إنما حيصل لإلنسان من عظم موقع اليشء وخفاء سببه عليه.
• َ
أمره  :شأنه.
• ُ
المؤ ِمن  :الاكمل اإليمان ،وهو العالم باهلل الرايض بأحاكمه ،العامل ىلع تصديق موعوده.
• َرساء  :ما يرس اإلنسان.
• شكر  :عرف قدر نعمة اهلل عليه.
• ِّرضاء  :ما يرض ابلدن ،أو ما يتعلق به من أهل أو ودل أو مال.
• َ
صرب  :احتسب عند اهلل ثوابه وريض به.

فوائد احلديث:
 .1فضل الشكر ىلع الرساء والصرب ىلع الرضاء ،فمن فعل ذلك حصل هل خري ادلارين ،ومن لم يشكر ىلع انلعمة ،ولم يصرب ىلع املصيبة ،فاته
األجر ،وحصل هل الوزر.

 .2حياة املسلم بما فيها من مرسة ومرضة كها خري وأجر عند اهلل.

 .3املؤمن الاكمل يشكر اهلل -تعاىل -يف الرساء ،ويصرب ىلع الرضاء ،فينال خري ادلارين ،أما ناقص اإليمان فإنه يتضجر ويتسخط من املصيبة،
فيجتمع عليه املصيبة ووزر سخطه ،وال يعرف للنعمة قدرها ،فال يقوم حبقها وال يشكرها ،فتنقلب انلعمة يف حقه نقمة.

 .4األجر يف لك حال ال يكون لغري أهل اإليمان.

 .5يف احلديث احلث ىلع اإليمان ،وأن املؤمن دائما يف خري ونعمة.

 .6احلث ىلع الشكر عند الرساء؛ ألنه إذا شكر اإلنسان ربه ىلع نعمة فهذا من توفيق اهلل هل ،وهو من أسباب زيادة انلعم.

 .7احلث ىلع الصرب ىلع الرضاء ،وأن ذلك من خصال املؤمنني.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن
حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3298( :
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Kunjungi orang sakit, beri makan orang
!kelaparan dan bebaskan tawanan

عودوا املريض وأطعموا اجلائع وفكوا العاين

 .1240احلديث:

**

1240. Hadis:

عن أيب موَس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Dari Abu Musa -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, -
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
َ
ُ
املريضْ ،
وأط ِع ُموا
صىل اهلل عليه وسلمُ « :-عودوا
"Kunjungi orang sakit, beri makan orang kelaparan dan
َ َ ُ ُّ
كوا َ
الع ِاين».
اجلائِع ،وف
!"bebaskan tawanan

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بزيارة املريضNabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan kita ،
ً
ً untuk mengunjungi orang sakit, memberi makan orang
وإطعام اجلائع ،وأن إذا اختطف الكفار رجال مسلما kelaparan dan jika kaum kafir menculik seorang
muslim,
maka
wajib
bagi
kaum
muslimin
وجب ىلع املسلمني أن يفكوا أرسه.
membebaskannya dari tawanan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه ابلخاري ويف لفظه تقديم وتأخري ،وهذا لفظ أيب عوانة.
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عودوا  :من العيادة ويه زيارة املريض.
• اجلائع  :من آديم وغريه.
• فكوا  :أطلقوا رساحه.

• العاين  :األسري ولك من وقع يف ذل واستاكنة وخضوع.

فوائد احلديث:
 .1اإلسالم دين اتلعاون ،وهذه األمور املذكورة من اتلعاون بني املسلمني.
ً
 .2احلث ىلع إطالق األرسى ،وقضاء ادليون عن الغارمني ،وختليص من وقع يف ملمة؛ ألنه من فك العاين معنويا.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض
الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6103( :
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ُ ْ ْ
َ َ
َ َْ ُ
واذ ُك ُروا َ
اسم اهللِ،
فاجت ِمعوا ىلع طعامِكم،
َُ َ ْ َ ُ
ارك لك ْم فِي ِه
يب

 .1241احلديث:

Berkumpullah pada makanan kalian dan
sebutlah nama Allah, pasti Allah
memberkahi kalian pada makanan
tersebut.
**

1241. Hadis:

َ
َ
عن َو ْح ِ ِّ
أصحاب
بن َح ْر ٍب -ريض اهلل عنه :-أن
يش
ِ
َ
هلل،
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالوا :يا رسول ا ِ
رسول ا ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َْ ُ ُ
ُ
ْ
َ ُ ْ َ َ َ
َ
ُ
رتقون» قالوا:
ِإنا نأكل وال نشبع؟ قال« :فلعلكم تف ِ
ُ ْ ْ ُ
َ َ
َ َْ ُ
َ
هلل،
نعم ،قال«:فاجت ِمعوا ىلع طعا ِمكم،واذك ُروا اسم ا ِ
َُ َ ْ َ ُ
ارك لك ْم ِفي ِه».
يب
درجة احلديث :حسن

Dari Wahsyi bin Harb -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa para
sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamberkata, "Wahai Rasulullah, kami makan namun tidak
merasa kenyang." Beliau bersabda, "Mungkin kalian
berpisah-pisah." Mereka menjawab, "Ya." Beliau
bersabda, "Berkumpullah pada makanan kalian dan
sebutlah nama Allah, pasti Allah memberkahi kalian
pada makanan tersebut".
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

قال الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-إنهم Para sahabat mengabarkan kepada Nabi Muhammad
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa mereka makan
يأكلون وال يشبعون ،فأخربهم انليب -صىل اهلل عليه namun tidak merasa kenyang. Lantas Nabi Muhammad
وسلم -أن ذللك أسبابا منها :اتلفرق ىلع الطعام؛ فإن -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahu mereka
bahwa hal itu pasti karena beberapa faktor,
ذلك من أسباب نزع الربكة؛ ألن اتلفرق يستلزم أن
diantaranya
makan
secara
terpisah-pisah.
لك واحد جيعل هل إناء خاص فيتفرق الطعام وتزنع Sesungguhnya hal ini menjadi sebab dicabutnya
keberkahan,
karena
dengan
بركته ،ومنها أيضا :عدم التسمية ىلع الطعام؛ فإن terpisah-pisah
mengharuskan setiap orang memiliki wadah khusus
اإلنسان إذا لم يسم اهلل ىلع الطعام أكل الشيطان معه sehingga makanan pun terbagi-bagi dan keberkahan
tercabut. Bisa juga karena tidak membaca basamalah
ونزعت الربكة من طعامه.
saat makan. Ketika seseorang tidak mengucapkan
basmalah saat makan, maka setan ikut makan
bersamanya dan tercabutlah keberkahan dari
makanannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :وحيش بن حرب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تفرتقون  :أي :تأكلون متفرقني.

• واذكروا اسم اهلل  :أي :قولوا باسم اهلل عند أكله.
• يبارك  :الربكة :يه الزيادة وانلماء.

فوائد احلديث:
الشبع من أكله.
 .1االجتماع للطعام والتسمية عند األكل سبب حلصول الربكة يف الطعام ،وحصول ِ
 .2الفرقة كها رش،واالجتماع كه خري.
 .3االجتماع ىلع الطعام يدل ىلع وحدة األمة فيما سوى ذلك.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية - .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل

حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م - .صحيح اجلامع
الصغري وزياداته ،األبلاين ،دار املكتب اإلساليم ،بريوت – بلنان - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة
الرسالة-بريوت –بلنان -الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي – الطبعة
األوىل1418 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة
للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة الرابعة 1425 ،ـه2004 -م.

الرقم املوحد)4212( :
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ُ
 فأحسن صحبتهما،فارجع إىل وادليك

Pulanglah kepada kedua orang tuamu dan
dampingi mereka dengan baik!
**

1242. Hadis:

: احلديث.1242

َ
 أقبَل: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو

Dari Abdullah bin 'Amru -raḍiyallāhu 'anhuma- secara
marfū', seseorang mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- lalu berkata, "Aku berbaiat kepadamu untuk
hijrah dan jihad demi mencari pahala dari Allah Ta'ālā."
Beliau bertanya, "Apakah ada di antara kedua orang
tuamu ada yang masih hidup?" Dia menjawab, "Ya,
bahkan keduanya". Beliau bersabda, "Apakah engkau
ingin pahala dari Allah -Ta'ālā-?" Dia berkata, "Ya".
Beliau bersabda: "Pulanglah kepada kedua orang
tuamu dan dampingi mereka dengan baik!". Dalam
riwayat lain milik keduanya (Bukhari dan Muslim):
Seseorang datang dan meminta izin kepada beliau
(Nabi) untuk berjihad. Maka Nabi bersabda, "Apakah
kedua orang tuamu masih hidup?" Dia berkata: "Ya"
Beliau bersabdsa, "Berjihadlah untuk (berbakti pada)
keduanya"!

: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رجل إىل نيب اهلل
َ
ُ
َ
- أبَايِ ُعك ىلع اهلجرة واجلهاد أ ْب َت ِيغ األجر من اهلل
َ َ ََ
َ ك من َو
ٌّ ادليك أحد
:يح؟» قال
 «فهل ل: قال-تعاىل
ِ
» «فتبتيغ األجر من اهلل تعاىل؟: قال، بل الكهما،نعم
ْ ََ
ْ َ
َ ارجع إىل َو
 فأح ِسن،ادليك
ِ
ِ  «ف: قال، نعم:قال
ْ
 جاء رجل فاستأذنه يف: ويف رواية هلما.»ُصحبَتَ ُه َما
َ
َ
ٌّ َ
يه َما
ِ  «ف ِف: قال، نعم: قال،» «أيح وادلاك؟: فقال،اجلهاد
.»فجاهد

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Seseorang datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dan mengabarkan kepadanya tentang
keinginan dan kecintaannya untuk jihad dan hijrah di
jalan Allah Ta'ālā. Namun orang ini meninggalkan
kedua orang tuanya. Disebutkan dalam riwayat Abu
Daud, "Kedua (orang tuanya) menangis" karena takut
anaknya akan binasa. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bertanya kepadanya, "Apakah ada di antara
kedua orang tuamu ada yang masih hidup?" Dia
berkata, "Ya, bahkan kedua-duanya." Beliau bertanya,
"Apakah engkau mencari pahala dari Allah -Ta'ālā-?"
Dia menjawab, "Ya". Beliau bersabda, "Kembalilah
kepada kedua orang tuamu dan pergaulilah keduanya
dengan baik!" Dalam riwayat Abu Daud (beliau
bersabda), "Kembalilah kepada keduanya, buatlah
keduanya tertawa sebagaimana engkau telah
membuatnya menangis." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- menunjukkan kepadanya amalan yang lebih
utama dan wajib baginya, yaitu kembali kepada kedua
orang tuanya dan mempergaulinya dengan baik.
Karena hal itu termasuk berjihad dengan jiwa untuk
melayaninya, meraih ridhanya dan taat kepadanya,
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan
Muslim, "Berjihadlah pada keduanya!" Dalam hadis
yang lain terdapat lafaz yang jelas bahwa berbakti pada
kedua orang tua dan ketaatan serta kebaikan pada
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**

 َيربه-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
،-تعاىل- برغبته وحبه للجهاد واهلجرة يف سبيل اهلل
 وجاء يف رواية،وَكن هذا الرجل قد ترك خلفه وادلاه

 فسأهل، خوفا عليه من اهلالك،"  " يبكيان: أيب داود

" هل لك من وادليك:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ٌّ أحد
 "فتبتيغ األجر: قال، بل الكهما، نعم:يح؟" قال

، "فارجع إىل وادليك: قال، نعم:من اهلل تعاىل؟" قال
ْ
 "ارجع: ويف رواية أيب داود،"فأحسن ُصحبتهما
-  فرده انليب."عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما

، ملا هو أوىل وأوجب يف حقه-صىل اهلل عليه وسلم
 فإن،وهو الرجوع إىل وادليه وأن حيسن صحبتهما

ذلك من جماهدة انلفس يف القيام خبدمتهما
 كما جاء يف رواية ابلخاري،وإرضائهما وطاعتهما

 وقد رصح يف حديث آخر." " ففيهما فجاهد:ومسلم

بأن بر الوادلين وطاعتهما واإلحسان إيلهم أفضل من

- اجلهاد يف سبيل اهلل كما جاء يف رواية عن ابن عمر

صىل-  جاء رجل إىل رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنهما
: فسأهل عن أفضل األعمال فقال-اهلل عليه وسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"الصالة" قال :ثم مه :قال" :اجلهاد" قال :فإن يل وادلينkeduanya adalah lebih utama dari jihad di jalan Allah ،
seperti tercantum dalam riwayat Ibnu Umar -raḍiyallāhu
فقال" :برك بوادليك خري" أخرجه ابن حبان ،فقد دل 'anhuma-, ia berkata, Seorang laki-laki datang
هذا احلديث ىلع أن بر الوادلين أفضل من اجلهاد ،إال menghadap Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
guna menanyakan tentang amalan terbaik, Beliau
إذا اكن اجلهاد فرض عني ،فإنه يُقدم ىلع طاعتهما؛
"?menjawab, "Salat". Dia bertanya lagi, "Lalu apa
تلعينه.
Beliau jawab: "Jihad". Dia berkata: Aku masih punya
orang tua. Beliau bersabda, "Baktimu kepada kedua
orang tuamu adalah lebih baik!" HR. Ibnu Hibban. hadis
ini menunjukkan bahwa bakti pada kedua orang tua
lebih utama dari jihad, kecuali jika jihadnya fardhu 'ain
maka ini lebih didahulukan dari berbakti kepada
keduanya karena menjadi wajib bagi individu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

رشة ُّ :
• ال ِع ْ َ
الصحبة.

• أبتيغ  :أطلب.
ْ
• فاستأذنه  :طلب ِإذنه ِفي ِه.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اهلجرة واجلهاد.
 .2بر الوادلين من أوجب الواجبات.
 .3ال جيوز اجلهاد إال بإذن األبوين؛ ألمره -صىل اهلل عليه وسلم -برجوعه إىل وادليه وأخذ إذنهما ،كما يف رواية أيب داود" :ارجع فاستأذنهما ،فإن
أذنا لك فجاهد ،وإال فربهما".

 .4تقديم بر الوادلين ىلع فروض الكفاية واتلطوع.

 .5املستشار مؤتمن؛ فينبيغ أن يشري بانلصيحة املحضة.

 .6جيوز للملكف أن يستفصل عن األفضل من أعمال الطاعة؛ يلعمل به.

 .7فضل بر الوادلين ،وتعظيم حقهما ،وكرثة اثلواب ىلع برهما.

 .8إذا اكن املسلم يستطيع املحافظة ىلع دينه وتقواه مع بر أبويه فهذا حسن ،ومن لم يستطع إال بالفرار بدينه قدم دينه كما صنع السابقون
األولون من املهاجرين.

املصادر واملراجع:

منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية،اعم النرش 1410 :ـه1990 -م.
بهجة انلاظرين ،لسليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سيعد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب،
حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1397،ـه1977 -م ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف:
حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .ديلل الفاحلني ،حممد بن عالن ،دار الكتاب العريب .رياض
الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م .صحيح ابلخاري ،حممد بن اسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن
القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)3260( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
;Fatimah adalah bagian dari diriku
barangsiapa yang membuatnya marah
maka ia telah membuatku marah.

فاطمة بضعة مين ،فمن أغضبها أغضبين

 .1243احلديث:

**

1243. Hadis:

ً
مرفواعDari Al-Miswar bin Makhramah -raḍiyallāhu 'anhumā- :
عن املسور بن خمرمة -ريض اهلل عنهما-
;secara marfū', "Fatimah adalah bagian dari diriku
«فاطمة بَ ْضعة مينَ ،
فمن أغضبها أغضبين».
barangsiapa yang membuatnya marah maka ia telah
membuatku marah".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

Rasulullah
-ṣallallāhu
'alaihi
wa
َيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ابنته فاطمة sallam-
memberitahukan bahwa putrinya, Fatimah adalah
ٌ
جزء منه ،فمن أغضبها فكأنه أغضبه -صىل اهلل bagian dari diri beliau. Untuk itu, barangsiapa yang
membuatnya marah, berarti telah membuat marah
عليه وسلم-.
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :املسور بن خمرمة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ْ
• بَضعة  :ابلضعة القطعة من اليشء.

فوائد احلديث:

 .1فضل السيدة فاطمة -ريض اهلل عنها ،-وماكنتها عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ لكونها ً
جزءا منه.
 .2لك من وقع منه يف حق فاطمة يشء فتأذت به؛ فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يتأذى به.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .منار القاري
رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان،
دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.

الرقم املوحد)11168( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ
َّ
َ َّ َ َ
فإين رسول اهلل إيلك بأن اهلل قد أحبك كما
ََُْ ْ َ
أحببته فيه

Sesungguhnya aku adalah utusan Allah
untuk mengabarkan kepadamu bahwa
Allah telah mencintaimu sebagaimana
engkau mencintainya karena-Nya.
**

1244. Hadis:

: احلديث.1244

ً
َ  «أن رجال َز:مرفواع
ار
-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ً
َ َ
 ىلع-تعاىل-  فأ ْر َصد اهلل،أخا هل يف قرية أخرى
ًَ
ْ
: أين تريد؟ قال: قال، فلما أىت عليه،َمد َر َج ِت ِه َملاك
ً
 هل لك عليه من: قال،أريد أخا يل يف هذه القرية
َ
ُ ْ ْ
َ ، ال:نعم ٍة تَ ُر ُّب َها عليه؟ قال
- غري أين أحبَبتُه يف اهلل
ُ
َ َ
 فإين رسول اهلل إيلك بأن اهلل قد أ َحبك: قال،-تعاىل
ْ ْ َ
.»كما أحبَبتَ ُه فيه

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Bahwasanya seorang lelaki mengunjungi saudaranya
di kampung lain. Lalu Allah -Ta'ālā- mengutus seorang
malaikat untuk mengawasinya di jalan. Ketika malaikat
itu bertemu dengannya, ia bertanya, "Engkau mau
kemana?" Orang itu menjawab, "Aku ingin menemui
saudaraku di kampung ini." Malaikat bertanya, "Apakah
ada satu keuntungan yang ingin engkau dapatkan
darinya?" Orang itu menjawab, "Tidak. Hanya saja aku
mencintainya karena Allah -Ta'ālā-." Malaikat berkata,
"Sesungguhnya aku adalah utusan Allah (untuk
mengabarkan) kepadamu bahwa Allah telah
mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya
karena-Nya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan  عن رجل من األمم-صىل اهلل عليه وسلم- َيرب انليب
tentang seorang lelaki dari umat terdahulu yang
mengunjungi saudaranya di kampung lain. Lantas Allah السابقة زار أخا هل يف قرية أخرى؛ فهيأ اهلل هل ملاك يف
menyiapkan baginya satu malaikat di jalannya untuk  فسأهل امللك أين هو ذاهب؟،طريقه حيفظه ويراقبه
menjaga dan mengawasinya. Malaikat tersebut
،فأخربه أنه ذاهب لزيارة أخ هل يف اهلل يف هذه القرية
bertanya kepada orang itu ke mana dia akan pergi?
Orang itu menjawab bahwa dia pergi untuk  أو غريهما ممن، أو ودلك،فسأهل امللك هل هو مملوكك
mengunjungi saudaranya karena Allah di kampung ini.  أو لك عنده مصلحة؟،تلزمهم نفقتك وشفقتك
Malaikat bertanya lagi kepadanya, apakah orang itu
budakmu, anakmu atau selainnya yang harus engkau  وأبتيغ بزياريت، ولكين أحبه يف اهلل،فأخربه أن ال
beri nafkah dan kasih sayang, atau engkau punya  فأخربه امللك بأنه رسول من اهلل؛ يلخربه،مرضاة اهلل
kepentingan darinya? Orang itu menjawab, "Tidak,
.أن اهلل حيبه كما أحب أخاه يف اهلل
tetapi aku mencintainya karena Allah dan dengan
kunjunganku ini aku mencari keridaan Allah." Malaikat
pun memberitahunya bahwa dia adalah utusan Allah
untuk mengabarkan kepadanya bahwa Allah
mencintainya sebagaimana dia mencintai saudaranya
karena Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

414

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين َاملفردات:

َ
• فأ ْر َص َد  :أي :وَّكه اهلل حبفظه.
ْ
• َمد َر َج ِته  :الطريق.
ْ َ
• نِع َم ٍة ت ُر ُّبها  :تقوم بها ،وتسىع يف صالحها.

فوائد احلديث:
 .1استحباب زيارة اإلخوان يف اهلل.
ُ
 .2األخوة يف اهلل فوق روابط ادلم والنسب واملصالح.
 .3من أحب يف اهلل فقد أحبه اهلل.
 .4ديلل ىلع عظم فضل احلب يف اهلل والزتاور فيه.
 .5إثبات حمبة اهلل لعباده من أهل طاعته.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،ادلمام ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،املحقق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3136( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ْ ُّ
ُ
لدلنيا أهون ىلع اهلل من هذا عليكم
فواهلل

Demi Allah, sungguh dunia lebih hina bagi
Allah dari (bangkai) ini di mata kalian
**

1245. Hadis:

: احلديث.1245

صىل اهلل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن جابر
َْ
َََََ
جبد ٍي
ِ  فمر، مر بالسوق وانلاس كنفتي ِه-عليه وسلم
َ
 «أيكم حيب: ثم قال، فتناوهل فأخذ بأذنه،أ َسك ميت

Dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melewati pasar, dan orangorang berada di kedua sisi beliau. Lantas beliau
melintasi bangkai kambing kecil yang telinganya
terpotong. Beliau memungut anak kambing itu dan
memegang telinganya lalu bersabda, "Siapakah di
antara kalian yang mau membeli bangkai anak
kambing ini dengan satu dirham?" Mereka menjawab,
"Kami tak sudi dengan berapa pun. Apa yang bisa kami
perbuat dengannya?" Beliau bertanya, "Apakah kalian
mau anak kambing ini untuk kalian (cuma-cuma)?"
Mereka menjawab, "Seandainya ia masih hidup,
kambing ini tetap cacat, telinganya putus. Apalagi
sudah jadi bangkai." Lantas beliau bersabda, "Demi
Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah dari
bangkai ini di mata kalian."

 ما حنب أنه نلا:أن يكون هذا هل بدرهم؟» فقالوا
» «أحتبون أنه لكم؟:بيشء وما نصنع به؟ ثم قال

 إنه أسك فكيف وهو، واهلل لو اكن حيا اكن عيبا:قالوا

 «فو اهلل لدلنيا أهون ىلع اهلل من هذا:ميت! فقال

».عليكم

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan kepada kita
bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melintasi
bangkai anak kambing yang telinganya putus di pasar.
"Al-Jadyu" adalah anak kambing. "Asakku" artinya
kedua telinganya terputus. Lantas Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- mengambilnya dan mengangkatnya
lalu bersabda, "Apakah ada di antara kalian yang
menginginkannya dengan satu dirham?" Mereka
menjawab,
"Wahai
Rasulullah,
kami
tidak
menginginkannya meskipun cuma-cuma." Beliau
bersabda, "Apakah ada di antara kalian yang
menginginkannya untuk dirinya?" Mereka menjawab,
"Tidak." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dunia lebih
hina di sisi Allah -Ta'ālā- dari bangkai anak kambing
ini." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ingin
menjelaskan kepada para sahabatnya dan umatnya
setelah mereka bahwa dunia itu lebih hina dan lebih
rendah di sisi Allah -Ta'ālā- dari bangkai anak kambing
yang kedua telinganya terputus, yang tidak disukai oleh
jiwa-jiwa yang sehat. Ini keadaan dunia dibandingkan
dengan akhirat. Ia tidak ada harganya di sisi Allah
walau seberat sayap nyamuk. Hal ini sebagaimana
(dijelaskan) dalam hadis Sahl bin Sa'ad -raḍiyallāhu
'anhu- dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
"Seandainya dunia ini sebanding dengan satu sayap
nyamuk di sisi Allah, niscaya Dia tidak akan memberi
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**

صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- َيربنا جابر
 واجلدي من، مر يف السوق جبدي أسك-عليه وسلم

 فأخذه، أي مقطوع األذنني: وهو أسك،صغار املاعز

 "هل أحد: ورفعه وقال-عليه الصالة والسالم- انليب
 ما نريده،منكم يريده بدرهم؟" قالوا يا رسول اهلل

: "هل أحد منكم يود أن يكون هل؟ قالوا:بيشء قال

 من هذا-تعاىل-  إن ادلنيا أهون عند اهلل: قال.ال
 أراد انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يبني."اجلدي

ألصحابه وألمته من بعده أن ادلنيا أهون وأحقر عند

 اليت، من هذا اجلدي األسك امليت-تعاىل- اهلل
 فهذا حال ادلنيا،ترغب عنه انلفوس السليمة
 ال قيمة هلا عند اهلل وال تزن جناح،بالنسبة لآلخرة

ريض اهلل-  كما يف حديث سهل بن سعد،بعوضة

 (لو اكنت:-صىل اهلل عليه وسلم-  عن انليب-عنه
 ما سىق اكفرا،ادلنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة
) وصححه2320(  رواه الرتمذي برقم.)منها رشبة ماء
الشيخ األبلاين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي

 أن-صىل اهلل عليه وسلم-  وأراد انليب.)2320( برقم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
حيث أصحابه وأمته من بعده ىلع أن جيعلوا ادلنيا minum orang kafir walau satu teguk air." HR. Tirmiżi,
no (2320), dan disahihkan oleh Syaikh al-Albāni dalam
وسيلة إىل الوصول إىل مراد اهلل ،ال أن تكون اغيتهم Ṣaḥiḥ wa Ḍa'īf Sunan at-Tirmiżi no. (2320). Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bermaksud menganjurkan
ومقصدهم ،فإن يف ذلك هالكهم.
para sahabatnya dan umat setelahnya agar
menjadikan dunia sebagai sarana untuk sampai
kepada jalan Allah, bukan sebagai tujuan dan maksud
mereka. Sebab, hal itu merupakan kebinasaan bagi
mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ
• كنَفتَيْ ِه  :جانبيه.
ْ
• اجلَدي  :اذلكر من أوالد املعز ،واألنىث عناق.
• َ
األسك  :صغري األذن.
• درهم  :قطعة نقدية من الفضة.
ْ
• أه َون ىلع اهلل  :أذل وأحقر.

فوائد احلديث:
 .1ملس انلجس إذا لم تكن رطوبة من أحد اجلانبني ال ينجس.
 .2ادلنيا أذل وأحقر عند اهلل تعاىل من هذا اجلدي امليت عند انلاس.
 .3رضب األمثال للناس بما يعقلونه يقرب املراد ويوضح القصد ،ويؤكد الفهم  ،ويوقفهم ىلع حقائق األشياء.
 .4ينبيغ ىلع أهل العلم وادلاعة تذكري انلاس حبقارة ادلنيا  ،وحثهم ىلع الزهد فيها وحتذيرهم من الركون إيلها.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-
الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني،
حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)4178( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َّ
َّ
ُ ُْ
 فإذا اعمة من دخلها،قمت ىلع باب اجلنة
َ ُ َُْ َر
اجلد حمبوسون
 وأصحاب،املساكني

Aku berdiri di atas pintu surga. Ternyata
mayoritas orang yang memasukinya adalah
orang-orang miskin. Sedangkan orangorang kaya tertahan.
**

1246. Hadis:

: احلديث.1246

صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أسامة
ُ  « ُق ْم: قال-عليه وسلم
 فإذا اعمة من،ت ىلع باب اجلنة
َ ُ ُ ْ َ ِّ َ
 غري أن،وسون
 وأصحاب اجلد حمب،دخلها املساكني
ُ
َ
ُ  وق ْم،أصحاب انلار قد أُم َر بهم إىل انلار
ت ىلع باب
ِ
.»انلار فإذا َاعمة من دخلها النساء

Dari Usamah-raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Aku berdiri di atas pintu
surga. Ternyata mayoritas orang yang memasukinya
adalah orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang
kaya tertahan. Di sisi lain penghuni neraka
diperintahkan untuk masuk ke neraka. Aku berdiri di
atas pintu neraka. Ternyata mayoritas orang yang
memasukinya adalah perempuan".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Kaum fakir dan miskin masuk surga sebelum orang- الفقراء واملساكني يدخلون اجلنة قبل األغنياء؛
orang kaya. Hal ini karena mereka tidak memiliki harta ً
sehingga mereka tidak dihisab, sebagai penghormatan  وإكراما،وذلك ألنهم فقراء ال مال هلم حياسبون عليه
ً
dari Allah dan pengganti untuk mereka atas  وتعويضا هلم ىلع ما فاتهم من نعيم،من اهلل تعاىل هلم
kenikmatan dunia dan perhiasannya yang luput dari
 أما أصحاب احلظ الفاين من أرباب،ادلنيا وزينتها
mereka. Sedangkan pemilik kedudukan yang fana dari
kalangan hartawan dan pejabat, mereka semua األموال واملناصب فهم حمبوسون يف عرصات القيامة
tertahan di padang mahsyar pada hari kiamat karena ،لطول حسابهم يف املتاعب بسبب كرثة أمواهلم
lamanya hisab mereka dan kepayahan karena
banyaknya harta, luasnya jabatan dan bersenang-  وتمتعهم ىلع، وتذلذهم بهما يف ادلنيا،وتوسيع جاههم
senangnya mereka dengan keduanya waktu di dunia,  فإن حالل ادلنيا،وفق شهوات انلفس واهلوى
juga berfoya-foya dengan mengikuti syahwat dan hawa
، والفقراء من هذا براء،حساب وحرامها عقاب
nafsunya. Sesungguhnya halalnya dunia adalah hisab
dan haramnya adalah azab. Sedangkan orang-orang وأكرث من يدخل انلار النساء؛ ألنهن يكرثن
fakir bebas dari hal ini. Sedang mayoritas orang yang
.الشاكية وينكرن مجيل األزواج
masuk neraka adalah perempuan karena mereka
banyak mengeluh dan mengingkari jasa suami-suami
mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  أسامة بن زيد بن حارثة:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. الغىن: • اجلد

. وإما ليسبقهم إيلها صاحلو الفقراء، أي لم يؤذن هلم بعد يف دخول اجلنة إما لوقوفهم للحساب: • حمبوسون

:فوائد احلديث
. إخبار انليب صىل اهلل عليه وسلم باملغيبات بأحوال أهل اجلنة وانلار.1
ً
.إكراما هلم ىلع ما فاتهم من نعيم ادلنيا
، أول من يدخل اجلنة املساكني والفقراء.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3ال ينفع مال وال بنون يوم القيامة إال من أىت اهلل بقلب سليم.

 .4النساء الاليت يعصني ربهن وينكرن اجلميل ويكفرن العشري يدخلن انلار.

 .5املال مسؤويلة كبرية عند اهلل تعاىل ،فينبيغ ىلع مالكه أن يضعه حيث أمر اهلل يلكون حسابه يوم القيامة يسريا.

 .6فضل الفقراء الصابرين ىلع الرضاء.

 .7أن اذلين يؤدون حقوق املال ،ويسلمون من فتنته هم األقلون ،وأن الكفار يدخلون انلار وال حيبسون عنها.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم
ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3745( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Allah -Ta'ālā- berfirman, "Aku telah
menyediakan untuk hamba-hambaku yang
saleh apa yang tidak pernah dilihat mata,
tidak pernah didengar telinga dan tidak
terbersit dalam hati seorang manusia."
Bacalah (firman Allah) jika kalian mau,
"Tidak satu jiwa pun mengetahui apa yang
disembunyikan untuk mereka berupa
(bermacam-macam nikmat) yang
menyedapkan pandangan mata sebagai
balasan terhadap apa yang telah mereka
kerjakan".

 أعددت لعبادي الصاحلني ما:-تعاىل- قال اهلل
 وال خطر ىلع، وال أذن سمعت،ال عني رأت

 فال تعلم نفس ما: واقرؤوا إن شئتم،قلب برش
أخِف هلم من قرة أعني جزاء بما َكنوا يعملون

**

1247. Hadis:

: احلديث.1247

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ  أَ ْع َد ْد:-تعاىل-  «قال اهلل:-صىل اهلل عليه وسلم
ت
َ ٌَْ
ٌ ُُ
، وال أذن َس ِم َعت،ني رأت
ل ِعبَادي الصاحلني ما ال ع
ْ
َ
ُ ْ
َ
َ
َ
 {فال تعلم: واق َرؤوا إن ِشئتُ ْم،وال خ َطر ىلع قلب بَرش
ْ ُ
ُْ َ ُ
ني َج َزاء بما اكنوا
ِ نفس ما أخ ِيف هلم من قرة أع
ريض-  عن سهل بن سعد.»]17 :يعملون} [السجدة
َ
صىل اهلل عليه-  شهدت من انليب: قال-اهلل عنه
َْ
َ
 ثم قال يف، جم ِل َسا َو َصف فيه اجلَنة حىت انتىه-وسلم
َ ٌَْ
ٌ ُُ
، وال أذن َس ِم َعت،ني رأت
 «فيها ما ال ع:آخر حديثه
َ
َ
َ
ُ
{تتجاىف ُجنوبهم عن:وال خ َطر ىلع قلب بَرش» ثم قرأ
ْ ُ
َ
{فال تعلم نفس ما أخ ِيف:-تعاىل- اجع} إىل قوهل
الم َض
ِ
ُ هلم من ُقرة أَ ْع
.]17 - 16 :ني} [السجدة
ِ

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia mengatakan,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Allah -Ta'ālā- berfirman, "Aku telah menyediakan
untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak
pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga dan
tidak terbersit dalam hati seorang manusia." Bacalah
(firman Allah) jika kalian mau, "Tidak satu jiwa pun
mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka
berupa
(bermacam-macam
nikmat)
yang
menyedapkan pandangan mata sebagai balasan
terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (AsSajdah: 17). Dari Sahl bin Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- ia
mengatakan, "Aku pernah menghadiri sebuah majlis
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang di dalamnya
beliau menuturkan surga hingga selesai. Kemudian di
akhir pembicaraan, beliau bersabda, "Di dalamnya
terdapat apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak
pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbersit
dalam hati manusia." Selanjutnya beliau membaca
(firman Allah), "Lambung mereka jauh dari tempat
tidurnya..." sampai firman Allah -Ta'ālā-, "Tidak satu
jiwa pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk
mereka berupa (bermacam-macam nikmat) yang
menyedapkan pandangan mata..."(As-Sajdah:16-17).
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Maksud hadis: Allah -Ta'ālā- menyediakan untuk
hamba-hamba-Nya yang saleh, yakni orang-orang
yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan:
"apa yang tidak pernah dilihat mata" berupa kebaikan
dan keindahan yang mempesona, "tidak pernah
didengar telinga" dari suara-suara yang merdu dan
penuturan-penuturan
yang
menakjubkan.
Disebutkannya penglihatan dan pendengaran secara
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، ل ِعبَاده الصاحلني-تعاىل-  أعد اهلل:معىن احلديث
ٌ ْ  "ما ال َع:وهم من امتثل األوامر واجتنب انلوايه
ني
ٌ ُُ
َ رأَت" من
َ المحاسن واجلمال
" "وال أذن َس ِم َعت،ابلاهر
َ
ُ من األصوات
 وخص،واألوصاف املعجبة
،المطربة
ِّ
 والسمع باذلكر؛ ألنه يُدرك بهما أكرث،الرؤية
ْ
ْ َ
َ ح ُس
 وأما اللمس، واإلد َراك باذلوق والشم،وسات
الم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ُ

َ
َ
َ
khusus, karena sebagian besar materi dapat dikenali عد
ِ  ما أ: "وال خطر ىلع قلب برش" يعين.فأقل من ذلك
dengan kedua indra ini. Deteksi benda juga dapat
ُ
َ
dilakukan melalui rasa dan penciuman. Sedangkan ،هلم يف اجلنة من انلعيم المقيم ال َيطر ىلع قلب أحد
َ
indra peraba (kemampuannya) kurang dari itu. "Dan  فإن ما يف اجلَنة أفضل مما خطر،ولك ما جاء ىلع باهلم
َ
tidak pernah terbersit dalam hati seorang manusia”,
ىلع قلوبهم؛ ألن البَرش ال َيطر ىلع باهلم إال ما
maksudnya nikmat-nikmat abadi yang disiapkan untuk
َ
mereka di surga tidak terbesit dalam hati seseorang. ،يعرفونه ويقرب إىل خياهلم من األشياء اليت عرفوها
Segala yang terbesit dalam hati mereka, maka nikmat  وهذا من إكرام اهلل هلم ىلع،ونعيم اجلَنة فوق ذلك
yang ada di surga jauh lebih baik dibanding apa yang
terbesit dalam hati. Karena, manusia itu hatinya tidak  وحتمل، واجتنابهم نواهيه،امتثاهلم ألوامر اهلل
memikirkan selain yang mereka ketahui dan .جنس العمل
ِ  فاكن اجلزاء من،املشقة يف سبيل اهلل
ْ
mendekatkan pada imajinasi mereka berupa berbagai َ َ
ُ ْ
 "ثم اقرتأ هذه اآلية (فال:"واق َرؤوا إن ِشئتُ ْم" ويف رواية
hal yang telah mereka ketahui. Sementara nikmatُ َ َ ً َ َ ُْ َ ُ ْ ْ َُ َ ْ ُ َ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ
nikmat surga di atas itu semua. Nikmat-nikmat ini ني جزاء ِبما اكنوا
ٍ تعلم نفس ما أخ ِيف لهم ِمن قر ِة أع
َ
َ
َ ََُْ
adalah bentuk pemuliaan Allah pada mereka karena  (فال َت ْعل ُم:] ومعىن قوهل17 :ون) [السجدة
يعمل
melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi
ٌ َْ
larangan-larangan-Nya, dan tabah memikul kesulitan نفس) يدخل فيه مجيع نفوس اخللق؛ ُلكونها نكرة
َ َ ْ َ
berjuang di jalan Allah. Maka balasannya seperti يف ل ُه ْم ِم ْن
يف
ِ  فال يعلم أحد (ما أخ: أي.سياق انليف
perbuatan. "Bacalah (firman Allah) bila kalian mau",
ُْ َ ُ
ٍ قر ِة أع
dalam riwayat lain, “Kemudian beliau membaca ayat  والفرح، وانلعيم الغزير،ني) من اخلري الكثري
ini, "Tak satu jiwa pun mengetahui apa yang ، فكما أنهم صلوا يف الليل، والذلة واحلبور،والرسور
disembunyikan untuk mereka berupa (bermacam، جازاهم من جنس عملهم، وأخفوا العمل،ودعوا
macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata
َ ََُْ ُ َ َ ً ََ
sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka .) (جزاء بِما اكنوا يعملون: وهلذا قال،فأخىف أجرهم
kerjakan."” (As-Sajdah: 17) Maksud firman Allah, "Tak
satu jiwa pun mengetahui" termasuk di dalamnya
semua jiwa makhluk, karena kata "nafsun" berbentuk
nakirah dalam kalimat negatif. Yakni, tak seorang pun
mengetahui. "Apa yang disembunyikan untuk mereka
berupa
(bermacam-macam
nikmat)
yang
menyedapkan pandangan mata" di antaranya kebaikan
yang banyak, nikmat yang melimpah, suka cita dan
kebahagiaan, kelezatan dan kegembiraan. Oleh
karena mereka salat di malam hari, berdoa dan
merahasiakan amal, Allah memberi mereka balasan
sesuai amal mereka, sehingga Dia merahasiakan
pahala mereka. Karenanya Dia berfirman, "sebagai
balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار:اتلصنيف
. حديث سهل بن سعد رواه مسلم. حديث أيب هريرة متفق عليه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
- ريض اهلل عنهما- سهل بن سعد الساعدي

. صحيح مسلم وصحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ ُ ْ ْ َ
. هيأت: • أع َددت
َ
. وال َمر: • وال خطر
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َْ ُ
ُ ْ
َ
ْ َ
خيف هلم من قُرة أَ ْع ُني َ
ُْ ْ
ج َزاء بما اكنوا يعملون)
ِ
• اقرؤوا إن ِشئتم  :أي :اقرؤوا ِمصداق هذا احلديث يف قوهل -تعاىل( : -فال تعلم نفس ما أ ِ
[السجدة.]17 :
ُ
ُ َ ُْ
ني  :أي :ما ترس به العيون.
• من قرة أع ِ

فوائد احلديث:

 .1أن اجلَنة َموجودة اآلن ،وأن اهلل تعاىل قد أعدها ل ِعباده الصاحلني.
 .2أن االستقامة يف ُّ
ادلنيا ىلع أوامر اهلل تعاىل من أسباب الفوز بانلعيم املقيم.

 .3أن اهلل تعاىل لم يُطلعنا يف كتابه ُ
وسنة رسوهل ىلع لك ما يف اجلَنة ،وأن ما لم نعلمه أعظم مما َع ِل ْمنَاه.
َ
َ
َ
 .4أن نعيم اجلَنة خارج تصور ُعقول البَرش ،وال يمكن اإلحاطة حبقيقته وكيفيته.
َ
َ
 .5بيان كمال نعيم اجلَنة ،وأن أهلها َجيدون من َ
الم َرسات اخلَايلة من كدر أو قلق.
ُ
خ ٌ
ري وأبىق.
 .6أن َمتَاع ادلنيا زائل واآلخرة

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه،
نزهة املتقني رشح رياض
2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا
حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن
إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين
ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل 1356ه .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،عبد الرمحن بن
نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420ه.

الرقم املوحد)10404( :
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Allah -Ta'ālā- berfirman, "Kecintaan-Ku
pasti diperoleh oleh orang yang saling
mencintai karena-Ku, saling berkumpul
karena-Ku, saling mengunjungi karena-Ku,
dan saling memberi karena-Ku".

، وجبت حمبيت للمتحابني يف:-تعاىل- قال اهلل
 واملتباذلني يف، واملزتاورين يف،واملتجالسني يف

**

1248. Hadis:

: احلديث.1248

ُ ْ َد َخل: قال-رمحه اهلل- عن أيب إدريس اخلوالين
ت
َ
َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
، ف ِإذا ف ًىت بَراق اثلَنايَا َو ِإذا انلاس َم َعه،شق
مس ِجد ِدم
َْ ْ َ
َ
َُ ْ َ َ
َ َ َ َ ُ ََُْ
ُ
، وصدروا عن رأيِ ِه، أسندوه إِيل ِه،ٍفإِذا اختَلفوا ِيف يشء
َ َ
َ ُ ْ َ ُ َْ َ َ
ريض اهلل-  هذا ُم َعاذ ْب ُن َجبَ ٍل: ف ِقيل،ت عنه
فسأل
ََ
َ َ َْ ُ َ ََ ُ
َ َ َ
 فوجدته قد س ِبق ِين، هجرت، فلما اكن ِمن الغ ِد-عنه
َْ
ُ َ َ ِّ
ُ
َ َ
 فانتَظرت ُه َحىت قىض، َو َو َجدت ُه يُ َصيل،اتله ِجري
ِب
ُ ََ ُ ْ َ َ
ُ ََ َ
ْ َ َ
ُ
ُ
 ثم، فسلمت عليه، ثم ِجئته ِمن ِقب ِل وج ِه ِه،صالته
َ ُّ ُ َ ِّ
ُ  آهلل؟ َف ُق: َف َقال،ك َّلل
ُ ُ
، آهلل:لت
ِ  َواهلل ِإين أل ِحب:قلت
َ َ َ
َ َ َ ََ
ُ
َ
ُ ْفقل
ج َبذ ِين
 ف، فأخذ ِين حبَبْ َو ِة ِرد ِايئ، آهلل:ت
هلل؟
ِ  آ:فقال
َ
ِّ
َ
ُ  أبْرش! فإين َسم: َف َقال،إ َيله
صىل اهلل- عت رسول اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ
ََ َ َ َ
 وجبت حمب ِيت:-تعاىل-  «قال اهلل: يقول-عليه وسلم
َ َُ َ
َ
ِّ َ َ ُ
ََُ َ
َ زتاور
،ين ِيف
ِ ِ  والم، والمتجال ِ ِسني ِيف،لِلمتحابني ِيف
َ المتَبَاذل
ُ َو
.»ني ِيف
ِِ

Dari Abu Idrīs Al-Khaulāni -raḥimahullāh- ia berkata,
"Aku pernah masuk masjid Damaskus. Ternyata ada
seorang pemuda yang giginya mengkilat dan orangorang mengerumuninya. Apabila mereka berbeda
pendapat, mereka menyerahkan dan meminta
pertimbangannya. Lantas aku bertanya tentang
pemuda itu lalu dijawab bahwa dia adalah Mu'āż bin
Jabal -raḍiyallāhu 'anhu-. Pada esok harinya, pagi-pagi
aku datang ke masjid tetapi pemuda itu datang lebih
pagi daripadaku dan aku mendapatinya sedang salat.
Aku menunggunya sampai selesai dan mendatanginya
dari arah depan. Aku mengucapkan salam lalu berkata
kepadanya, "Demi Allah, aku mencintaimu karena
Allah." Dia berkata, "Apakah demi Allah?" Aku jawab,
"Iya, demi Allah." Dia bertanya, "Apakah benar demi
Allah?" Aku jawab, "Iya, demi Allah." Lantas ia menarik
ujung selendangku untuk mendekatkanku kepadanya
seraya berkata, "Bergembiralah! Sesungguhnya aku
pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "Allah -Ta'ālā- berfirman, 'KecintaanKu pasti diperoleh oleh orang yang saling mencintai
karena-Ku,saling berkumpul karena-Ku,
saling
mengunjungi karena-Ku, dan saling memberi karenaKu".'
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis ini mengandung penjelasan tentang keutamaan
saling mencintai karena Allah. Maksudnya semua itu
dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana
ditunjukkan oleh bentuk kata "At-Tafā'ul", jika memang
dimaksudkan karena mencari keridaan Allah, bukan
untuk tujuan yang fana dan bukan untuk tujuan apapun.
Maka ia pasti mendapatkan kecintaan Allah -Ta'ālā-. Ini
merupakan balasan yang paling besar sehingga
menunjukkan kemuliaannya. Dalam riwayat lain
disebutkan, "Barangsiapa mencintai, membenci,
memberi dan menahan, maka imannya telah
sempurna." Pada perkataannya, "Aku berkata, "Demi
Allah, aku mencintaimu karena Allah." Dia berkata,
"Apakah benar karena Allah?" Aku jawab, "Iya, karena
Allah", mengandung bukti bahwa sumpah terucap
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 واملراد أن،يف هذا احلديث فضل اتلحابب يف اهلل

فاعل لك هذه األمور من اجلانبني كما يدل عليه

 ال لعرض-تعاىل- صيغة اتلفاعل إذا اكن لوجه اهلل

 وهذا أعظم، وال لغرض فإنه جتب هل حمبة مواله،فان
ٍ
ِّ وقد ورد «من أحب،اجلزاء فيدل ىلع رشف هذا

 فيف.»وأبغض وأعطى ومنع فقد استكمل اإليمان

: آهلل فقلت: "فقلت واهلل إين ألحبك هلل قال:قوهل
آهلل" ديلل ىلع أن األيمان اكنت جتري ىلع ألسنتهم

ىلع معىن حتقيق اخلرب ويؤكد بتكرارها واستداعء
 "فأخذ حببوة ردايئ" يريد بما حيتيب: وقوهل.تأكيدها

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
melalui lisan mereka untuk memastikan berita, dan " "وجبذين إىل نفسه: وقوهل.به من الرداء وهو طرفاه
ditegaskan
dengan
pengulangannya,
serta
permohonan penegasannya. Perkataannya, "Lantas ia ىلع معىن اتلقريب هل واتلأنيس وإظهار القبول ملا
menarik ujung selendangku," yang dimaksud dengan -صىل اهلل عليه وسلم- أخرب به وتبشريه بما قاهل انليب
ujung
selendang
adalah
bagian
pinggirnya.
، "أبرش" يريد بما أنت عليه: فقال هل.ملن فعل ذلك
Perkataannya, "Untuk mendekatkanku kepadanya,"
menunjukkan makna mendekatkan kepadanya dan : يقول-صىل اهلل عليه وسلم- فإين سمعت رسول اهلل
menjadikannya
akrab
serta
memperlihatkan  ىلع معىن إضافة ما يبرشه إىل-عزو جل- قال اهلل
penerimaan terhadap apa yang diberitakan kepadanya.
Dia juga menyampaikan berita gembira dengan apa  وهو الصادق-صىل اهلل عليه وسلم- خرب انليب
yang disabdakan oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa  ليستيقن أبو،-تبارك وتعاىل- املصدوق عن ربه
sallam- bagi orang yang melakukan perbuatan
 حيث إنه من قول,إدريس وتتم هل البرشى بهذا اخلرب
tersebut. Perkataannnya, "Bergembiralah!" maksudnya
dengan apa yang sudah engkau lakukan karena  ال من اجتهاد, عن ربه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah -  "وجبت: وقوهل عزو جل.-ريض اهلل عنه- معاذ
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Allah 'Azza wa
.حمبيت" يريد ثبتت حمبيت هلم
Jalla berfirman," atas dasar makna penyandaran apa "للمتحابني
yang diberitakannya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa واملتجالسني يف" يريد أن يكون جلوسهم يف ذات
sallam- dari Rabbnya, supaya Abu Idrīs merasa yakin
sehingga sempurnalah berita gembira tersebut. Sebab, -تعاىل-  من اتلعاون ىلع ذكر اهلل-عزو جل- اهلل
ucapan tersebut berasal dari sabda Nabi -ṣallallāhu وإقامة حدوده والوفاء بعهده والقيام بأمره وحبفظ
'alaihi wa sallam- dari Rabbnya, bukan hasil ijtihad
-  وقوهل.رشائعه واتباع أوامره واجتناب حمارمه
Mu'āż -raḍiyallāhu 'anhu-. Firman Allah -'Azza wa Jalla, "Kecintaan-Ku pasti diperoleh," maksudnya,  أن-واهلل أعلم-  يريد:" "واملزتاورين يف-تبارك وتعاىل
kecintaan-Ku tetap untuk mereka. "Untuk orang yang يكون زيارة بعضهم بلعض من أجله ويف ذاته
saling mencintai karena-Ku, saling berkumpul karenaKu," maksudnya duduknya mereka karena Zat Allah - .وابتغاء مرضاته من حمبة لوجهه أو تعاون ىلع طاعته
'Azza wa Jalla- berupa saling tolong-menolong dalam  يريد يبذلون:" "واملتباذلني يف:-تبارك وتعاىل- وقوهل
mengingat Allah Ta'ālā, menegakkan hukum-hukumأنفسهم يف مرضاته من االتفاق ىلع جهاد عدوه وغري
Nya, memenuhi janji-Nya, melaksanakan perintah.ذلك مما أمروا به ويعطيه ماهل إن احتاج إيله
Nya, memelihara syariat-Nya, mengikuti perintahperintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.
Firman Allah -Tabāraka wa Ta'ālā-, "Yang saling
mengunjungi karena-Ku," maksudnya -hanya Allah
yang lebih tahu- kunjungan yang dilakukan di antara
mereka karena Allah dan karena Zat-Nya, mencari
keridhaan-Nya berupa kecintaan karena-Nya atau
saling tolong-menolong dalam menaati-Nya. Firman
Allah -Tabāraka wa Ta'ālā-, "Dan yang saling memberi
karena-Ku." maksudnya, mereka mengorbankan
dirinya demi keridaan-Nya berupa kesepakatan untuk
berjihad melawan musuhnya dan hal lainnya yang telah
diperintahkan kepada mereka, serta dia memberikan
hartanya jika hal itu diperlukan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني:اتلصنيف
. رواه مالك وأمحد:راوي احلديث

-رمحه اهلل-  أبو إدريس اخلوالين:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• بَراق اثلَنَايَا ُ :م ِيضء األسنانَ ،ح َسن اثلغر ،ال يرى إال مبتسما.
َ َُْ ُ َ
وه إِيل ِه  :سألوه.
• أسند
َ َ ُ َ ْ َْ
• صدروا عن رأيِ ِه  :رجعوا عنه وأخذوا به.
ُ
َ
• هجرت  :بكرت.
َ َ
َ َ َ
فجذبَين.
جبَذ ِين :
•ف
َْ
البشارة :ويه اخلرب السار ،وتستعمل يف الرش تهكما.
• أب ِرش  :من ِ
َ
َ
• حبَبْ َو ِة ِرد ِايئ  :أخذ بردايئ من عند رسيت.
لمتَ َ
•ل ُ
حابِّني ِيف  :أي من أجيل.
ِ
َ
َ
َ
• وجبت  :من الوجوب وهو اثلبوت :أي ذلك اكئن ال حمالة.
المتَبَاذل َ
• ُ
ني  :املتعاونني واملنفقني من أجيل.
ِِ

فوائد احلديث:

َ ْ ُ
حيب بمحب ِته.
املحب من ِ
 .1يستحب إخبار ِ

 .2من أىت مشغوال بالعبادة فيستحسن أال يشغله عما هو فيه حىت يفرغ.

 .3من قصد إنسانا يف حاجة فليأته من تلقاء وجهه حىت ال يفزع.

 .4ال بد للناس من اعلم يسوسهم بكتاب اهلل وسنة رسوهل؛ إيله يرجعون ،وعن فتواه يصدرون.
 .5السالم قبل الالكم.

 .6جواز استحالف الرجل من غري تهمة.

 .7بيان عظيم لفضل املحبة يف اهلل.

 .8من ثمار املحبة يف اهلل :الزتاور واتلباذل واتلاكفل ،وَّكها أوارص توثق عرى املحبة يف اهلل.

 .9أن األدب قصد اإلنسان من قبل وجهه.

 .10فضل اتلحاب واتلجالس والزتاور يف اهلل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب،
ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف ،الرياض .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز
إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .املنتىق رشح املوطأ ،أليب الويلد ابلايج ،ط ،1مطبعة السعادة ،مرص1332 ،ه .املوطأ ،لإلمام مالك بن أنس ،حتقيق:
حممد مصطىف األعظيم ،ط ،1مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية ،اإلمارات1425 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3362( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah bersabda, "Ucapkanlah, ya
Allah Pencipta langit dan bumi, Yang Maha
Mengetahui alam gaib dan yang tampak,
Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Aku
bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak
disembah selain Allah. Aku berlindung
kepada-Mu dari kejelekan jiwaku dan
kejelekan setan dan sekutunya".

 امهلل فاط َِر السماوات واألرض اعلم:قال قل
َ َّ ُ ر
َْ َ َ
 أشهد،الغيب والشهادة؛ رب ُك ِش ٍء وملِيكه
ِ
ِش نفيس وِشر
 أعوذ بك من ر،أن ال هلإ إال أنت
ْ ِ الشيطان
وِشك ِ ِه
**

1249. Hadis:

: احلديث.1249

 أن أبا بكر الصديق-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
 يا رسول اهلل ُمرين بكلمات: قال-ريض اهلل عنهُ ُ
َ
ُ أمس
ُ أصب
َ حت وإذا
 امهلل: «قل: قال،يت
أقول ُهن إذا
 رب،الغيب والشهادة
فاط َر السماوات واألرض اعلم
ِ
ِ
َ ِّ ُ
َْ َ َ
 أعوذ بك، أشهد أن ال هلإ إال أنت،لك يش ٍء وم ِليكه
ْ ورش الشيطان
ِّ رش نفيس
ِّ من
 «قلها إذا:ورش ِك ِه» قال
ِ
َ ْ
َ ت َم ْض
.»ج َعك
 وإذا أخذ، وإذا أمسيت،أصبحت

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasannya
Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Wahai
Rasulullah ajarkanlah kepadaku doa yang aku ucapkan
waktu pagi dan petang." Maka Rasulullah bersabda,
"Ucapkanlah, ya Allah Pencipta langit dan bumi, Yang
Maha Mengetahui alam gaib dan yang tampak, Rabb
segala sesuatu dan pemiliknya. Aku bersaksi bahwa
tiada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. Aku
berlindung kepada-Mu dari kejelekan jiwaku dan
kejelekan setan dan sekutunya." Beliau bersabda,
"Bacalah kalimat-kalimat itu apabila kamu berada di
pagi hari dan di sore hari, serta apabila kamu hendak
tidur".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Ini merupakan salah satu zikir yang diucapkan di waktu
pagi dan petang, yang diajarkan oleh Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- kepada Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu. Abu Bakar berkata, "Ajarkanlah kepadaku." Lantas
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun mengajarinya
zikir dan doa yang diucapkan setiap pagi dan petang,
dan beliau menyuruhnya untuk mengucapkan, "Ya
Allah Pencipta langit dan bumi," yakni, ya Allah, wahai
Pencipta langit dan bumi. "Pencipta keduanya," yakni,
Allah -'Azza wa Jalla- menciptakannya tanpa ada
contoh sebelumnya, tetapi Dia menciptakannya dan
mewujudkannya dari ketiadaan, tanpa ada contoh
sebelumnya. "Yang Maha Mengetahui alam gaib dan
yang tampak," yakni, Yang Mengetahui apa yang tidak
terlihat oleh makhluk dan apa yang mereka saksikan.
Sebab, Allah -Ta'ālā- mengetahui masa sekarang,
masa mendatang dan masa lalu. "Rabb segala sesuatu
dan pemiliknya." Yakni, Rabb segala sesuatu dan
pemiliknya. Allah -Ta'ālā- adalah Rabb segala sesuatu
dan pemiliknya. "Aku bersaksi bahwa tiada Ilah yang
berhak disembah selain Engkau." Aku mengakui
dengan lisan dan hatiku bahwa tidak ada sembahan
yang benar selain Engkau. Segala sesuatu yang
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،هذا اذلكر من األذاكر اليت تقال يف الصباح واملساء

 أبا بكر-صىل اهلل عليه وسلم- واذلي علمها انليب

-  فعلمه انليب. علمين: حيث قال-ريض اهلل عنهً
ً -صىل اهلل عليه وسلم
وداعء يدعو به كما
ذكرا

 امهلل فاطر: وأمره أن يقول،أصبح وَّكما أمىس

 يا اهلل يا فاطر السماوات:السماوات واألرض يعين
 يعين أنه خلقهما عز وجل ىلع،واألرض وفاطرهما

 بل أبدعهما وأوجدهما من العدم ىلع،غري مثال سبق
 اعلم ما: اعلم الغيب والشهادة أي.غري مثال سبق

اغب عن اخللق وما شاهدوه؛ ألن اهلل تعاىل يعلم

، رب لك يشء ومليكه.احلارض واملستقبل واملايض

 واهلل تعاىل هو رب لك، يا رب لك يشء ومليكه:يعين
: أشهد أن ال هلإ إال أنت.يشء وهو مليك لك يشء

 فلك،أعرتف بلساين وقليب أنه ال معبود حق إال أنت
ما عبد من دون اهلل فإنه باطل ال حق هل يف العبودية

: قوهل.-عز وجل- وال حق يف العبودية إال هلل وحده

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
disembah selain Allah maka itu adalah batil, ia tidak أعوذ بك من رش نفيس؛ ألن انلفس هلا رشور كما
berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak
diibadahi selain Allah semata. Sabda beliau, "Aku  (وما أبرئ نفيس إن انلفس ألمارة:-تعاىل- قال
berlindung kepada-Mu dari kejelekan jiwaku," karena  فإذا لم يعصمك اهلل من،)بالسوء إال ما رحم ريب
jiwa itu memiliki kejelekan-kejelekan sebagaimana
 ولكن،رشور نفسك فإنها ترضك وتأمرك بالسوء
firman Allah -Ta'ālā-, "Dan aku tidak (menyatakan)
diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya  وختم.اهلل إذا عصمك من رشها وفقك إىل لك خري
nafsu (jiwa) itu selalu mendorong kepada kejahatan,  "ومن رش: بقوهل-عليه الصالة والسالم- انليب
kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Rabbku." Jika
ْ الشيطان
َ َ
ِ
Allah tidak melindungimu dari kejelekan-kejelekan jiwa,  تسأل اهلل: يعين،ورشكه" ويف لفظ ورشكه
maka jiwa (nafsu) itu membahayakanmu dan  ما: أي،أن يعيذك من رش الشيطان ومن رش ِرشكه
menyuruhmu kepada kejahatan. Namun, jika Allah
ِّ
َ َ ،رشكه
َ َ الرشك أو
 ما يصاد به:والرشك
يأمرك به من
melindungimu dari kejelekan jiwa, maka Dia
َ
memberimu taufik untuk melakukan segala kebaikan. احلوت والطري وما أشبه ذلك؛ ألن الشيطان هل رشك
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menutup dengan ،يصطاد به بين آدم إما شهوات أو شبهات أو غري ذلك
sabdanya, "Dan kejelekan setan dan sekutunya."
ً
ً
Dalam redaksi lain, "Wa Syarakahu," yakni, hendaklah  أي أجر ىلع نفيس سوءا،وأن أقرتف ىلع نفيس سوءا
engkau memohon kepada Allah agar melindungimu صىل اهلل-  فهذا اذلكر أمر انليب.أو أجره إىل مسلم
dari kejelekan setan dan dari kejelekan sekutunya.
Yakni, yang menyuruhmu melakukannya berupa  أبا بكر أن يقوهل إذا أصبح وإذا أمىس-عليه وسلم
sekutu atau jebakannya. Asy-Syarak adalah sesuatu
.وإذا أخذ مضجعه
yang digunakan untuk memburu ikan paus, burung dan
sebagainya. Sebab, setan itu memiliki perangkap untuk
memburu Bani Adam, baik berupa syahwat, syubhat
atau selain itu. "Dan mendatangkan keburukan kepada
diriku sendiri." Yakni, mendatangkan keburukan
kepada diriku sendiri atau kepada orang Muslim. Zikir
ini merupakan perintah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- kepada Abu Bakar agar mengucapkannya jika
berada di waktu pagi dan sore hari dan jika hendak
tidur.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب انلوم واالستيقاظ:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. خالق ىلع غري مثال سبق: فاط َر
ِ •

. ما اغب وما يشاهد فال يغيب عنه يشء سبحانه: الغيب والشهادة
•
ِ
َ َ
. مالكه: • م ِليكه
ْ •
. ما يدعو إيله من اإلرشاك باهلل: رش ِك ِه
ِ
ْ َ
َ
َ
. ماكن اضطجاعك وهو ماكن نومك ورقادك: • مضجعك

:فوائد احلديث
. فضل اذلكر يف الصباح واملساء وهما أرشف األوقات.1
-.سبحانه وتعاىل-  اخللق واألمر بيد اهلل.2
. احلذر من رش انلفس والشيطان.3
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4ينبيغ ىلع العبد املوفق املداومة ىلع مثل هذه األذاكر املتضمنة ملعاين اتلوحيد والعبودية هلل -تعاىل -واملحذرة من خطورة الشيطان.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سلسلة األحاديث الصحيحة ،لألبلاين ،مكتبة املعارف للنرش
واتلوزيع ،الرياض ،ط ،األوىل ،ملكتبة املعارف .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق ماهر الفحل ،ط ،األوىل 1428ه ،دار ابن كثري ،دمشق -بريوت .نزهة
املتقني ،ملجموعة من املؤلفني ،مؤسسة الرسالة ،ط :الرابعة عرش1407 ،ه .بهجة انلاظرين ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط :اثلاثلة
1418ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص1395 ،ه .مسند اإلمام
أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،
 ـه 2001 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،لألبلاين ،ط ،1مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض1422 ،ه.

الرقم املوحد)3006( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Seorang yahudi berkata pada kawannya,
!""Mari kita pergi kepada Nabi ini

قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إىل هذا انليب

 .1250احلديث:

**

1250. Hadis:

ْ
ٌّ
لصاحبه :اذهب بِنا إىل هذا انليب ،فأتيا
يهودي
قال
ِ

Seorang yahudi berkata pada kawannya, "Mari kita
pergi kepada Nabi ini!" Lalu keduanya mendatangi
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Keduanya
bertanya pada beliau tentang 9 bukti (kenabian Musa
'alaihis-salām)... -lalu disebutkan satu per satu sampai
pada lafal, "Maka keduanya mencium tangan dan kaki
beliau, dan mengatakan, "Kami bersaksi bahwa
engkau seorang Nabi".

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فسأاله عن تِسع
ََ
َ
ِّ
آيات بَينات  ...فذكر احلديث إىل قوهل :فقبال يَد ُه
ْ
جلَه ،وقاال :ن َ ُ
شهد أنك نيب.
ور
ِ
درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ً
حديث صفوان بن عسال -ريض اهلل عنه -أن رجال Dalam hadis Ṣafwān bin 'Assāl -raḍiyallāhu 'anhu-
ً
bahwa seorang yahudi berkata pada kawannya, "Mari
يعين
الرجل
هذا
إىل
بنا
اذهب
لصاحبه:
قال
يهوديا
kita mendatangi orang ini - maksudnya Nabi -ṣallallāhu
**

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نسأهل عن هذه اآلية'alaihi wa sallam- agar kita tanyakan padanya tentang :
ayat ini, "Dan sungguh kami telah memberi Musa
{ولقد آتينا موَس تسع آيات} ،فذكر انليب -صىل اهلل
sembilan bukti." Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamعليه وسلم -هلم تسع آيات ،فقبال يده ورجله ،وقاالmenyebutkan 9 bukti itu pada mereka. Maka keduanya :
mencium kaki dan tangan beliau dan mengatakan,
نشهد أنك نيب.
""Kami bersaksi engkau seorang Nabi.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :صفوان بن ِّ
عسال -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• آيات  :مجع آية :العالمة واألمارة.
• بينات  :مجع بينة :واضحة.

فوائد احلديث:
 .1جواز تقبيل يد الرجل الصالح.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد
عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت
اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية 1406 ،ـه– 1986م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني
من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض،
الطبعة األوىل1430 ،ه .حتقيق رياض الصاحلني ،لألبلاين ،املكتب اإلساليم  -بريوت.

الرقم املوحد)6110( :

429

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Ia (Ummu Sulaim) berkata, "Janganlah
engkau sekali-kali memberitahukan
rahasia Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- kepada seseorang!" Anas berkata,
"Demi Allah, seandainya aku menceritakan
rahasia itu kepada seseorang, niscaya aku
menuturkannya kepadamu, wahai Ṡābit".

صىل-  ال ختِّبن برس رسول اهلل:قالت أم أنس َل
ً
 واهلل لو: قال أنس، أحدا-اهلل عليه وسلم
ً
حدثت به أحدا حلدثتك به يا ثابت
**

1251. Hadis:

: احلديث.1251

َ
Dari Ṡābit, dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,  أىت َيلع: قال-ريض اهلل عنه- عن ثابت عن أنس
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang
ُ  وأنا أَلْ َع-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
مع
ب
kepadaku saat aku bermain dengan anak-anak kecil.
ُ ْ َ َْ
َ َ َ الغلْ َم
Beliau mengucapkan salam kepada kami lalu beliau  فأبطأت ىلع، فبعثين إىل حاجة، فسلم علينا،ان
ِ ِ
َ َ ََ
ْ
ُ
mengutusku untuk suatu keperluan sehingga hal itu  بعثين:ك؟ فقلت
 ما حبس: قالت، فلما ِجئت،أيم

membuatku terlambat menemui ibuku. Saat aku
datang, ia (ibuku) bertanya, "Kenapa engkau telat?"  ما: قالت، حلاجة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ
َ ُْ
ِّ ربن ب
ٌّ
Aku jawab, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- رس رسول
ِ ِ ِ  ال خت: قالت، إنها ِرس:حاجته؟ قلت
mengutusku untuk satu keperluan. Ia bertanya, "Apa
ً
keperluan beliau?" Aku jawab, "Itu rahasia." Ia berkata,  واهلل لو: قال أنس، أحدا-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ ْ ِّ ً
ُ َْحدث
"Janganlah engkau sekali-kali memberitahukan
.أحدا حل َ َدثتُك به يا ثابت
ت به
rahasia Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepada
seseorang!" Anas berkata, "Demi Allah, seandainya
aku menceritakan rahasia itu kepada seseorang,
niscaya aku menuturkannya kepadamu, wahai Ṡābit".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dari Ṡābit, dari Anas, pelayan Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- pernah melintasinya saat dia sedang bermain
dengan anak-anak kecil, karena saat itu Anas masih
anak kecil. Lantas beliau mengucapkan salam kepada
anak-anak yang sedang bermain. Selanjutnya beliau
memanggil Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- dan
menyuruhnya untuk suatu keperluan sehingga dia
terlambat (datang) kepada ibunya. Saat datang kepada
ibunya, dia bertanya kepadanya, "Kenapa engkau
telat?" Ia menjawab, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengutusku untuk satu keperluan." Ia bertanya, "Apa
keperluan beliau?" Aku jawab, "Aku tidak akan pernah
menceritakan rahasia Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-." Yakni, aku tidak akan menceritakan rahasia
ini kepada siapa pun." Ia berkata, "Janganlah engkau
sekali-kali memberitahukan rahasia Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepada seseorang!"
Sebagai bentuk penguatan dan penegasan baginya
serta membenarkan uzurnya karena dia menolak untuk
memberitahukan rahasia Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- kepadanya. Selanjutnya Anas berkata
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**

صىل اهلل عليه- عن ثابت عن أنس خادم رسول اهلل

 مر به وهو-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:-وسلم
ًّ أنسا اكن
ً يلعب مع الصبيان؛ ألن
ً
 فسلم،صغريا
صبيا
-  ثم داع أنس بن مالك،ىلع الصبيان وهم يلعبون

، فتأخر ىلع أمه، وأرسله يف حاجة-ريض اهلل عنه
 أرسلين: قال، ما اذلي أبطأ بك؟:فلما جاء إيلها سأتله

 ما: قالت، يف حاجة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
صىل-  ما كنت ألخرب برس رسول اهلل:حاجته؟ قال

، يعين ال أخرب بهذا الرس أحدا،-اهلل عليه وسلم

صىل اهلل-  ال ختربن أحدا برس رسول اهلل:فقالت
ً
ً
تأييدا هل وتثبيتًا هل وإقامة للعذر هل؛ ألنه
؛-عليه وسلم

-صىل اهلل عليه وسلم- أىب أن َيربها برس رسول اهلل
ً
 لو:مالزما هل
 ثم قال أنس تللميذه ثابت ابلناين وَكن،
ً خمربا
ً
صىل- أحدا باحلاجة اليت أرسلين انليب
كنت
. بها ألخربتك بها-اهلل عليه وسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
kepada muridnya, Ṡābit al-Bunāni yang senantiasa
menyertainya, "Seandainya aku menceritakan kepada
seseorang mengenai hajat/keperluan di mana beliau
menyuruh saya melakukannya, niscaya aku
"menuturkannya kepadamu, wahai Ṡābit.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

املفردات:
معاين
َ ْ

َ
ُ
• فأ ْب َطأت  :تأخرت وطالت غيبيت.
َ
• َما َحبَ َسك؟  :ما منعك؟
• إ َىل َح َ
اجة  :إىل أمر يطلبه.
ِ
َ
• َب َعث ِين  :أي :أرسلين.
رس ِّ :
• إن َها ٌّ
الرس :هو ما يكتم.
ِ ِ

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية السالم ىلع الصبيان.
 .2فضل أنس بن مالك -ريض اهلل عنه ،-وعظيم لطفه ،وصدق أمانته ووفائه ،وكتمان رس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمًّ -
حيا وميتًا.
 .3حسن تربية أم أنس البنها؛ فإنها أوصته بعدم اتلحدث برس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4كتم رس اإلخوان وعدم إفشائه من كرم األخالق واآلداب اإلسالمية.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه .رشح رياض الصاحلني،
حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

قدم زيد بن حارثة املدينة ورسول اهلل -صىل

Zaid bin Ḥāriṡah datang ke Madinah,
sedangkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- berada di rumahku.

اهلل عليه وسلم -يف بييت

 .1252احلديث:

**

1252. Hadis:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :قدم زيد بن Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Zaid bin
َ
 Ḥāriṡah datang ke Madinah, sedangkan Rasulullahيف
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
ورسول
املدينة
حارثة
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berada di rumahku, maka
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
بييت ،فأتاه فقرع ابلاب ،فقام إيله انليب -صىل اهلل dia mendatangi beliau, lalu mengetuk pintu, maka Nabi
َُ َ ُ ْ ََ ُ َ َُ
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bangkit menghampirinya
جي ُّر ث ْو َبه ،فاعتَنقه وقبله.
عليه وسلم-
sambil menyeret pakaiannya, selanjutnya beliau
memeluk dan menciumnya”.

درجة احلديث :ضعيف اإلسناد

**

Derajat hadis: Sanadnya lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -يف قدوم زيد بن Hadis ini adalah hadis Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-
tentang kedatangan Zaid bin Ḥāriṡah -raḍiyallāhu
حارثة -ريض اهلل عنه -حني جاء إىل انليب -صىل اهلل 'anhu- saat dia datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
عليه وسلم -واستأذن ،فقام الرسول -صىل اهلل عليه wa sallam- dan meminta izin (untuk menemuinya), lalu
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bangkit ke
وسلم -إيله جير ثوبه ،وذلك للفرح واالستبشار
arahnya sambil menyeret pakaiannya karena beliau
بقدوم زيد بن حارثة ،وتعجيله للقائه حبيث لم senang dan gembira dengan kedatangan Zaid bin
يتمكن من تمام الرتدي بالرداء حىت جره ،فاعتنقه Ḥāriṡah serta ketergesa-gesaan beliau untuk
menemuinya yang mana saat itu beliau tidak dapat
وقبله.
mengenakan selendang dengan sempurna sehingga
beliau pun menyeretnya, lalu beliau memeluk dan
menciumnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
**

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قدم  :اعد من سفر.
• قرع  :طرق ودق.

• جير ثوبه  :لم يضعه موضعه من جسمه ،وهو ديلل اإلرساع.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قصد القادم أول قدومه إىل من يعز عليه.
 .2جواز االستئذان بالقرع.
 .3استحباب املعانقة واتلقبيل عند الرجوع من السفر من األصحاب واألقارب.
 .4اإلرساع إىل مالقاة من حيب إذا شعر بقدومه.
املصادر واملراجع:
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي؛ لإلمام حممد عبدالرمحن املباركفوري ،أرشف عليه عبدالوهاب عبداللطيف ،دار الفكر .تطريز رياض
الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-
؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ،للشيخ حممد نارص ادلين
األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .املسند ،لإلمام أمحد
بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .مشاكة املصابيح ،تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين
األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6111( :

433

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

-ريض اهلل عنه- قصة وفاة الزبري بن العوام

Kisah wafatnya Az-Zubair bin Al-'Awwām raḍiyallāhu 'anhu-, dan pembayaran
hutangnya

ووفاء دينه

**

1253. Hadis:

Dari Abu Khubaib - dengan mendammahkan huruf
kha`- Abdullah bin az-Zubair -raḍiyallāhu 'anhuma-, ia
berkata, "Ketika Az-Zubair berdiri (menghadapi musuh)
pada perang jamal (unta), ia memanggilku. Aku pun
berdiri di sampingnya. Ia berkata, "Wahai anakku,
sesungguhnya pada hari ini tidak ada seorang pun
yang terbunuh, melainkan ia adalah seorang yang
menganiaya atau dianiaya, dan aku melihat bahwa aku
akan terbunuh pada hari ini sebagai orang yang
dianiaya (karena dia bersama Ali -raḍiyallāhu 'anhu- edit). Sesungguhnya salah satu beban terbesar yang
membuatku berduka adalah hutangku. Apakah
menurutmu hutang kita (bila terlunasi) masih
menyisakan sesuatu dari harta kita? Lalu ia berkata,
"Wahai anakku, jual sajalah harta kita dan lunasilah
hutangku!" Az-Zubair mewasiatkan sepertiga hartanya
dan sepertiga dari sepertiga (sepersembilan) untuk
anak-anaknya, yaitu anak-anak Abdullah bin az-Zubair.
Ia berkata, "Jika ada kelebihan dari harta kita setelah
pelunasan hutang, maka sepertiganya untuk anakanakmu." Hisyam berkata, beberapa orang anak
Abdullah sepadan usianya dengan anak-anak AzZubair yaitu Khubaib dan 'Abbād, dia ketika itu memiliki
sembilang orang putra dan sembilan putri. Abdullah
berkata,
"Selanjutnya
Az-Zubair
mewasiatkan
kepadaku perihal hutangnya dan berkata, "Wahai
anakku, jika engkau merasa tidak mampu untuk
melunasi hutang itu, mintalah pertolongan kepada
Maulaku!" Abdullah berkata, "Demi Allah, aku sama
sekali tidak mengerti apa maksudnya, hingga aku
bertanya, 'Wahai ayahanda, siapakah Maulamu?' Dia
menjawab, "Allah." Abdullah berkata, "Demi Allah,
setiap kali aku larut dalam kedukaan karena
memikirkan hutangnya melainkan aku berkata, "Wahai
Maula Az-Zubair, lunasilah hutang Az-Zubair ini, maka
Allah pun melunasinya. Abdullah berkata, "Selanjutnya
Az-Zubair terbunuh tanpa meninggalkan sekeping
dinar ataupun dirham kecuali beberapa bidang tanah,
di antaranya Al-Gabah (utara kota Madinah), sebelas
rumah di Madinah, dua rumah di Bashrah, satu rumah
di Kufah, dan satu rumah di Mesir. Abdullah berkata,
"Sebenarnya sebab menggunungnya hutang Az-Zubair
ialah karena jika ada seorang lelaki datang padanya
dengan membawa harta, guna menititipkannya kepada
Az-Zubair; maka Az-Zubair berkata, "Jangan dititipkan,
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: احلديث.1253

 عبد اهلل بن-بضم اخلاء املعجمة- عن أيب خبيب

 ملا وقف الزبري يوم: قال،-ريض اهلل عنهما- الزبري
َ ُ
 ِإنه ال، يا بين: فقال،اجلمل داعين فقمت إىل جنبه
ُ
ُ ُْ
 وإين ال أ َر ِاىن إال سأقتل،يقتَل ايلوم إال ظالم أو مظلوم
ََ َ
 أفرتى ديْننا، وإن من أكرب هيم دليين،ايلوم مظلوما
َ ْ
 بِع َما نلا واقض، يا بين:يُبيق من َم ِانلا شيئا؟ ثم قال
 يعين بلين عبد اهلل، وأوىص باثللث وثلثه بلنيه،ديين
َ ِ  فإن َف َض َل من َم: قال.بن الزبري ثلث اثللث
انلا بعد
 وَكن بعض: قال هشام.قضاء ادلين يشء فثلثه بلنيك
ٌ َ ٌ َُْ
َ ودل عبد اهلل قد َو
،ب وعباد
ازى بعض بين الزبري خبي
: قال عبد اهلل.وهل يومئذ تسعة بنني وتسع بنات
 إن عجزت عن، يا بين:فجعل يوصيين بدينه ويقول

 فواهلل ما دريت: قال.يشء منه فاستعن عليه بموالي
: قال. اهلل: يا أبت من موالك؟ قال:ما أراد حىت قلت

 يا موىل:فواهلل ما وقعت يف كربة من دينه إال قلت

 فقتل الزبري ولم: قال.الزبري اقض عنه دينه فيقضيه
َ يَ َدع دينارا وال درهما إال أَ َرض
 منها الغابة، ني
ِ
 ودارا، ودارين بابلرصة،وإحدى عرشة دارا باملدينة

 وإنما اكن دينه اذلي اكن: قال. ودارا بمرص،بالكوفة

، فيستودعه إياه،عليه أن الرجل اكن يأتيه باملال

 ولكن هو سلف إين أخىش عليه، ال:فيقول الزبري
َ
وما وّل إمارة قط وال جباية وال خراجا وال، الضيْ َعة
صىل اهلل- شيئا إال أن يكون يف غزو مع رسول اهلل

ريض-  أو مع أيب بكر وعمر وعثمان-عليه وسلم
 فحسبت ما اكن عليه من: قال عبد اهلل-اهلل عنهم
ادلين فوجدته أليف ألف ومئيت ألف! فليق حكيم بن

 كم ىلع، يا ابن أيخ: فقال،حزام عبد اهلل بن الزبري
 فقال. مائة ألف:أيخ من ادلين؟ فكتمته وقلت

 فقال عبد. واهلل ما أرى أموالكم تسع هذه:حكيم

 ما: أرأيتك إن اكنت أليف ألف ومئيت ألف؟ قال:اهلل

 فإن عجزتم عن يشء منه،أراكم تطيقون هذا
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tetapi jadikanlah harta itu pinjaman saja, karena
sesungguhnya saya sendiri khawatir kalau harta itu
hilang." Az-Zubair tidak pernah menjabat sebagai
petugas negara sama sekali, tidak pula pernah menajdi
petugas zakat, tidak juga mengusahakan mengelola
pertanian dan lainnya. Dia hanya berpeperangan
bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
bersama Abu Bakar, Umar dan Uṡman -raḍiyallāhu
'anhum. Abdullah berkata, "Lantas aku menghitung
hutang yang menjadi tanggungannya, ternyata aku
dapatkan hutang itu sebanyak dua juta dua ratus ribu
(dirham)! " Hakim bin Hizam lalu menemui Abdullah bin
Az-Zubair dan berkata, "Wahai anak saudaraku,
berapa hutang yang menjadi tanggungan saudaraku?"
Aku menyembunyikan jumlah sebenarnya dan berkata,
"Seratus ribu." Hakim berkata, "Demi Allah, aku lihat
harta kalian tidak akan cukup untuk melunasi hutang
itu." Abdullah berkata, "Kalau begitu, bagaimana
pendapatmu jika hutangnya yang sebenarnya adalah
dua juta dua ratus ribu?" Hakim menjawab, "Aku kira
kalian tidak akan mampu melunasi hutang itu. Jika
kalian merasa tidak mampu untuk melunasi hutang itu,
silahkan menghubungiku!" Abdullah berkata, "AzZubair pernah membeli tanah Al-Gabah dengan harga
seratus tujuhpuluh ribu." Lantas Abdullah menjual
tanah itu dengan harga satu juta enam ratus ribu, lalu
ia berdiri dan berkata, "Siapa yang merasa
memberikan hutang kepada Az-Zubair, hendaklah ia
rela jika kami lunasi dengan perhitungan harga tanah
Al-Gabah." Kemudian datanglah Abdullah bin Ja'far
dan ia pernah memberi hutang kepada Az-Zubair
sebanyak empat ratus ribu. Ia berkata kepada
Abdullah, "Jika engkau mau, hutang itu aku relakan
(bebaskan) untuk kalian?" Abdullah berkata, "Tidak."
Abdullah bin Ja'far berkata, "Sekiranya kalian mau,
pelunasan itu hendak diakhirkan juga boleh (tidak
tergesa-gesa dikembalikan). Abdullah bin Az-Zubair
menjawab, "Tidak." Abdullah bin Ja'far berkata, "Kalau
begitu, potongkan sajalah sebagian dari tanah AlGabah itu untukku." Abdullah bin Az-Zubair berkata,
"Untukmu ialah tanah dari batas ini sampai ke batas
itu." Dengan demikian, Abdullah bin Az-Zubair telah
menjual sebagian tanah Al-Gabah itu dan ia melunasi
sebagian hutang ayahnya. Kini yang tertinggal ialah
empat setengah bagian. Ia datang kepada Mu'awiyah
dan ketika itu di dekatnya ada 'Amr bin Uṡman, Munżir
bin Az-Zubair, dan Ibnu Zam'ah. Mu'awiyah bertanya
kepadanya, "Berapa kira-kara harga tanah Al-Gabah
itu?" Abdullah menjawab, "Tiap satu bagian berharga
seratus ribu." Ia bertanya pula, "Kini tinggal berapa
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 وَكن الزبري قد اشرتى الغابة: قال،فاستعينوا يب
 فباعها عبد اهلل بألف ألف،بسبعني ومئة ألف

 من اكن هل ىلع الزبري يشء: ثم قام فقال،وستمئة ألف
 وَكن هل ىلع، فأتاه عبد اهلل بن جعفر،فليوافنا بالغابة
 إن شئتم تركتها: فقال لعبد اهلل،الزبري أربعمئة ألف

 فإن شئتم جعلتموها: قال، ال:لكم؟ قال عبد اهلل
: قال، ال: فقال عبد اهلل،فيما تؤخرون إن إخرتم
 لك من هاهنا إىل: قال عبد اهلل،فاقطعوا يل قطعة

، فباع عبد اهلل منها فقىض عنه دينه وأوفاه.هاهنا

 فقدم ىلع معاوية،وبيق منها أربعة أسهم ونصف
َ ْ
 وابن َزم َعة، واملنذر بن الزبري،وعنده عمرو بن عثمان
َ ِّ ُ
 لك سهم:ت الغابة؟ قال
ِ  كم قوم: فقال هل معاوية،
 أربعة أسهم: كم بيق منها؟ قال: قال،بمئة ألف
 قد أخذت منها سهما: فقال املنذر بن الزبري،ونصف
 قد أخذت منها: قال عمرو بن عثمان،بمئة ألف
 قد أخذت سهما: وقال ابن زمعة.سهما بمئة ألف

 سهم: كم بيق منها؟ قال: فقال معاوية،بمئة ألف
. قد أخذته خبمسني ومئة ألف: قال،ونصف سهم

 وباع عبد اهلل بن جعفر نصيبه من معاوية:قال
 قال، فلما فرغ ابن الزبري من قضاء دينه،بستمئة ألف
 واهلل ال أقسم: قال، اقسم بيننا مرياثنا:بنو الزبري

 أال من اكن هل:بينكم حىت أنادي باملوسم أربع سنني
 فجعل لك سنة ينادي.ىلع الزبري دين فليأتنا فلنقضه
 فلما مىض أربع سنني قسم بينهم ودفع،يف املوسم

 فأصاب لك امرأة ألف، وَكن للزبري أربع نسوة.اثللث
 فجميع ماهل َخسون ألف ألف،ألف ومئتا ألف

.ومئتا ألف
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bagiannya?" Ia menjawab, "Empat setengah bagian."
Al-Munżir bin Az-Zubair berkata, "Aaku ambil satu
bagiannya dengan harga seratus ribu." Amr bin Uṡman
berkata, "Aku ambil satu bagiannya pula dengan harga
seratus ribu." Ibnu Zam'ah berkata, "Aku ambil satu
bagiannya dengan harga seratus ribu." Mu'awiyah
berkata, "Berapa bagian kini yang tersisa?" Ia
menjawab, "Satu setengah bagian." Ia berkata,
"Baiklah, aku ambil satu setengah bagian dengan
harga seratus lima puluh ribu." Abdullah bin Az-Zubair
berkata, "Abdullah bin Ja'far (dapat untung) menjual
bagiannya kepada Mu'awiyah dengan harga enam
ratus ribu. Setelah Abdullah bin Az-Zubair
menyelesaikan pelunasan hutang ayahnya, anak-anak
Az-Zubair berkata, "Bagilah hak warisan kita masingmasing!" Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Demi Allah,
aku tidak akan membagi-bagikannya kepada kalian
semua, sampai aku umumkan pada setiap musim haji
selama empat tahun, yaitu dengan ucapan, "Ingatlah,
siapa yang pernah memberikan hutang kepada AzZubair, hendaklah datang ke tempat kami, kami akan
melunasinya!" Demikianlah setiap tahunnya pada
waktu musim haji, hal itu diumumkan di hadapan
khalayak raya. Setelah empat tahun, lalu harta warisan
itu dibagi-bagikan kepada anak-anak Az-Zubair dan
dikurangi sepertiganya. Saat wafat, Az-Zubair
meninggalkan empat orang istri, setiap istri
memperoleh jatah satu juta dua ratus ribu. Jadi, total
harta peninggalan Az-Zubair ialah limapuluh juta dua
ratus ribu (dirham)."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Az-Zubair bin Al-Awam berkata kepada putranya,
Abdullah pada saat perang unta. Yaitu perang yang
terjadi karena masalah penyerahan para pembunuh
Utsman. Aku melihat diriku akan menjadi syahid karena
terzalimi. Sesungguhnya yang membebaniku adalah
hutang-hutangku yang telah menimbunku. Karena itu,
lunasilah
atas
namaku.
Hutang-hutangnya
diperkirakan
menghabiskan
seluruh
hartanya.
Meskipun demikian dia memberikan wasiat kepada
putra-putra anaknya (cucunya) karena dia mengetahui
bahwa mereka itu tidak memiliki bagian warisan karena
putranya masih hidup. Lantas dia menetapkan
sepertiga dari sepertiga (1/9) wasiat untuk mereka dan
mencakup seluruhnya. Dahuulunya orang-orang
menitipkan harta benda mereka padanya lalu dia
menolak untuk mengambilnya sebagai barang titipan

436

قال الزبري بن العوام البنه عبداهلل ملا اكن يوم اجلمل

 ما أراين:وهو قتال جرى بسبب تسليم قتلة عثمان
ً
ً
 وإن ما يهمين ديوين اليت،مظلوما
شهيدا
إال سأقتل
ً
ْ
ُ
 وَكنت ديونه مستغرقة جلميع. فاق ِضها عين،ركبتين
َ
َْ
 ألنه اكن يعلم أنهم. ومع ذلك أ ْوىص بلين ابنه،ماهل
 فجعل، لكون ابنه حيًا،نصيب
اإلرث
ٍ
ِ ليس هلم يف
َ ُْ
ُ وَكن انلاس، وتسع اللك،ث ثُلُث الوصية
هلم ثل
ِ
َ
ً
 فيأىب أن يأخذها وديعة،يستو ِدعون أمواهلم عنده
ً
َ
 ولكنها، ليست تلك وديعة: ويقول،خمافة الضياع
ً وَكن َر ُجال زاه ًدا أمين،يلع
ِّ َسلَ ٌف وقَ ْر ُض
يل
لم
،ا
ِ
ِ
ً
ُ
َ
 وقىض عنه ابنُه، فلما تويف، وال شيئًا مطلقا،اإلمارة
ِ
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َ
َ َ
ضل ِمن ماهل فاضل ،طلب منه الورثة أن karena khawatir hilang. Ia berkata, "Itu bukan titipan,
ديْنه ،وف
tetapi pinjaman untukku." Dia adalah seorang lelaki
َْ
ُ
يق ِ
سمه بينهم ،فأىب أن يفعله ،إال بعد أن ينادي يف zuhud dan terpercaya; belum pernah memegang
ْ
ٌ
فإن ظهر أنه لم يبق أحد ِممن يكون هل kekuasaan dan sesuatu pun sama sekali. Saat dia
موسم احلجِ ،
َ
َْ
ْ
meninggal dunia dan anaknya membayarkan
َ
دين عليه يَ
ٌ
قسمه بينهم ،ففعل ،وملا لم يبق من دينه
ِ
hutangnya serta masih tersisa hartanya. Ahli waris
ٌ
يشء إال وقد قضاه ،أعطى اثلمن ألزواجه ،وذلك meminta kepadanya agar membagikan harta itu di
نصيبُهن من الرتكة ،وهل يومئذ ُ
antara mereka. Hanya saja dia menolak untuk
أربع نسو ٍة.
ٍ
melakukan itu kecuali setelah dia mengumumkan
hutang itu pada musim haji. Jika tampak sudah tidak
ada lagi seorang pun yang menghutanginya, dia pun
akan membagikannya di antara mereka. Lantas ia
melakukannya. Saat tidak ada lagi hutangnya dan
sudah terlunasi, ia pun memberikan seperdelapan dari
harta ayahnya kepada istri-istrinya. Itulah jatah warisan
mereka. Saat wafat, ayahnya memiliki empat orang
istri.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > الرتاجم وسري األعالم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن ُّ
الزبري -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ِّ
• اقض  :ويف.

• وازى  :ساوى.

• استعن  :االستعانة يه طلب العون.
• كربة  :حزن يأخذ بانلفس.
• يدع  :يرتك.

• الغابة  :أرض عظيمة من عوايل املدينة انلبوية.
• سلف  :أي :قرض.

• أخىش عليه الضيعة  :أيَ :ياف عليه الضياع.
ً
• وّل إمارة قط  :أي :والية .وقط :معناه مطلقا.
• ِجباية  :استخراج األموال من مظانها.
ً
• خراجا  :أي :خراج األرض من اثلمار.

• غزو  :اخلروج مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للقتال.
• فكتمته  :أخفيت عنه احلقيقة.
• تطيقون  :تستطيعون.
• يوافنا  :فليأتنا.

• قومت الغابة  :أي :ثمنها اذلي تستحقه.

• لك سهم  :أي :قسم األرض ألقسام ولك قسم منها يسىم سهم.
• فرغ  :انتىه.

• املوسم  :مأخوذ من الوسم وهو العالمة ,واملراد موسم احلج.
• دفع اثللث  :أعطى اثللث.
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• للزبري أربع نسوة  :أي :زوجاته اليت مات عنهن.

• أصاب لك امرأة  :أي :اكن من نصيب لك امرأة وحظها.
• أرأيتك  :لو أخربتك.
• أفرتى  :أي :تظن.

• عجزت  :لم تستطع.

• موالي  :كمة املوىل تطلق ىلع معان خمتلفة منها الرب واملالك والسيد واملنعم ،واملراد الرب.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الوصية عند احلرب ألنه قد يفيض إىل املوت.
 .2كمال الوثوق باهلل عز وجل واالستعانة به يف لك حال.
 .3جواز االستقراض.
 .4وجوب وفاء ادلين من ورثة امليت قبل تنفيذ الوصية وقبل قسمة الرتكة.
 .5جواز ملك ادلور واألرض مهما كرثت إذا اكن ذلك من وجه رشيع.
 .6املحافظة ىلع األمانات.
ً
ً
ً
 .7الربكة إذا وضعت يف يشء جعلت القليل كثريا وإذا نزعت من يشء اكن وباال خطريا.
املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني,
تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم  1987 - 1407ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ,تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ,عناية :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط  4اعم  1425فيض ابلاري ىلع
صحيح ابلخاري ,تأيلف :أمايل حممد أنور شاه الكشمريي اهلندي ,حتقيق :حممد بدر اعلم املريتيه ,انلارش :دار الكتب العلمية ,ط 1اعم  1426تيسري
العزيز احلميد يف رشح كتاب اتلوحيد ,تأيلف :سليمان بن عبداهلل آل الشيخ ,حتقيق :زهري شاويش ,اتلارش :املكتب اإلساليم ,ط 1اعم  1323تعليق
ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ
َ َ َ ْ َُ ُ َ َ ُ
ول اَّللِ -صىل اَّلل علي ِه
س
َكن أكرث داعءِ ر ِ
ْ
َ َّ
ْ
ً
ُّ َ َ َ َ
َّ َ َ
َوسل َمَ -ربنا آت ِنا ِيف
ادلنيا حسنةَ ،و ِيف اآلخ َِرة ِ
َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ
ار
حسنة وق ِنا عذاب انل ِ

 .1254احلديث:

Doa yang paling sering diucapkan
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamadalah, "Ya Allah, berilah kami kebaikan di
dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah
kami dari siksa api neraka".
**

1254. Hadis:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكن أكرث داعء انليب Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya doa yang
paling sering diucapkan Nabi Muhammad -ṣallallāhu
صىل اهلل عليه وسلم« :-امهلل آتنا يف ادلنيا حسنة،'alaihi wa sallam- adalah, "Ya Allah, berilah kami
ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب انلار.
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah
kami dari siksa api neraka".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يدعو بهذا ادلاعءNabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sering berdoa ،
dengan doa ini. Doa ini adalah ayat yang mulia dari Alهو آية كريمة من القرءان ،ويكرث من ادلاعء به Qur'an. Beliau memperbanyak doa ini karena
جلمعه معاين ادلاعء كه من أمر ادلنيا وأمر اآلخرةmenghimpun makna-makna semua doa terkait urusan ،
dunia dan urusan akhirat. Kebaikan di sini adalah
فاحلسنة هنا يه انلعمة ،فسأل نعيم ادلنيا واآلخرة،
kenikmatan. Beliau memohon kenikmatan dunia dan
والوقاية من انلار ،فمن حسنة ادلنيا سؤال لك مطلوب akhirat, dan perlindungan dari api neraka. Diantara
ومرغوب ،ومن حسنة اآلخرة انلعمة الكربى ويه kebaikan dunia adalah permohonan segala yang dicari
dan diinginkan, dan diantara kebaikan akhirat adalah
رضا اهلل ودخول جنته ،وأما الوقاية من انلار فإنها kenikmatan terbesar, yaitu rida Allah dan masuk surga.
Sedangkan perlindungan dari neraka merupakan
كمال انلعيم وذهاب اخلوف والكرب.
kesempurnaan kenikmatan dan hilangnya rasa takut
dan derita.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

فوائد احلديث:
 .1استحباب اإلكثار من هذا ادلاعء تأسيا بانليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
 .2ال حرج ىلع اإلنسان أن يدعو خبري ادلنيا لكن ليس ىلع حساب اآلخرة بل جيعل هلا نصيبا من داعئه.
 .3األكمل أن جيمع اإلنسان يف داعئه بني صالح ادلنيا واآلخرة.
 .4إثبات اآلخرة وإثبات انلار.
املصادر واملراجع:
ً

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة
األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5502( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ada seorang lelaki dari golongan umat
sebelum kalian telah membunuh sembilan
puluh sembilan orang, kemudian ia
menanyakan tentang orang yang paling
alim dari penduduk bumi, lalu ia
ditunjukkan kepada seorang pendeta. Ia
pun mendatanginya seraya berkata bahwa
sesungguhnya ia telah membunuh
sembilan puluh sembilan manusia, apakah
ia masih diterima untuk bertaubat?"
Pendeta itu menjawab, "Tidak bisa." Ia pun
membunuh pendeta itu.

ُ ََْ َ َ ْ َ َ َ
َ ك ْم َر ُج ٌل َق َت َل ت ِْس َع ًة َوت ِْسع
ني
َكن فِيمن َكن قبل
ِ
َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ً ْ َ
 فسأل عن أعل ِم أه ِل األر ِض فدل ىلع،نفسا
ً ْ َ َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
،ني نفسا
 إِنه قتل ت ِسعة وت ِس ِع: فأتاه فقال،ِب
َراه
ٍ
َ َ ََ َ َ ْ َ ََْ
 فقتله، ال:فهل َلُ مِن ت ْوب ٍة؟ فقال

**

1255. Hadis:

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū', "Ada seorang lelaki dari golongan umat
sebelum kalian telah membunuh sembilan puluh
sembilan orang, kemudian ia menanyakan tentang
orang yang paling alim dari penduduk bumi, lalu ia
ditunjukkan kepada seorang pendeta. Ia pun
mendatanginya seraya berkata bahwa sesungguhnya
ia telah membunuh sembilan puluh sembilan manusia,
apakah ia masih diterima untuk bertaubat?" Pendeta itu
menjawab, "Tidak bisa." Ia pun membunuh pendeta itu.
Dengan demikian genaplah (jumlah korbannya -edit)
menjadi seratus. Lantas ia bertanya lagi tentang orang
yang paling alim dari penduduk bumi, kemudian ia
ditunjukkan kepada seorang yang alim. Selanjutnya ia
mengatakan bahwa sebenarnya ia telah membunuh
seratus manusia, apakah masih diterima taubatnya?"
Orang alim itu menjawab, "Ya, masih bisa. Siapa yang
dapat menghalang-halangi antara dia dengan taubat
itu? Pergilah engkau ke tanah ini (satu wilayah), sebab
di situ ada beberapa kelompok manusia yang
menyembah Allah. Sembahlah Allah bersama dengan
mereka dan janganlah engkau kembali ke tanahmu,
sebab tanahmu adalah negeri yang buruk." Ia pun
bergegas pergi sehingga ketika tiba di tengah jalan,
tiba-tiba tibalah ajalnya. Lantas terjadilah perselisihan
mengenai orang tersebut antara malaikat rahmat dan
malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, "Orang ini
telah datang untuk bertaubat sambil menghadapkan
hatinya kepada Allah -Ta'ālā-." Malaikat azab berkata,
"Orang ini sama sekali belum pernah melakukan
kebaikan." Selanjutnya ada malaikat mendatangi
mereka dalam wujud manusia, lalu mereka
menjadikannya sebagai pemisah antara malaikatmalaikat yang berselisih tadi - sebagai hakim -. Ia
berkata, "Ukurlah jarak antara dua tempat itu, ke mana
ia lebih dekat letaknya, maka ia adalah untuknya." Para
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: احلديث.1255

-  أن نيب اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري

 «اكن فيمن اكن قبلكم: قال-صىل اهلل عليه وسلم
ً رجل قتل تسعة وتسعني
 فسأل عن أعلم أهل،نفسا
َ
 إنه قتل تسعة: فأتاه فقال، ف ُدل ىلع راهب،األرض

 فقتله فكمل، ال:وتسعني نفسا فهل هل من توبة؟ فقال
َ
 ف ُدل ىلع رجل، ثم سأل عن أعلم أهل األرض،به مئة

: إنه قتل مائة نفس فهل هل من توبة؟ فقال: فقال،اعلم
ُ َ َ
ْ
وم ْن حيُول بينه وبني اتلوبة؟ ان َط ِل ْق إىل أرض
،نعم
 فاعبد-تعاىل- كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون اهلل

، وال ترجع إىل أرضك فإنها أرض سوء،اهلل معهم
َ َ
َ
،الطريق أتاه املوت
فانطلق حىت إذا ن َصف

،فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب
ْ
 ُمق ِبال بقلبه إىل، جاء تائبا:فقالت مالئكة الرمحة
 إنه لم يعمل: وقالت مالئكة العذاب،-تعاىل- اهلل

-  فأتاهم ملك يف صورة آديم فجعلوه بينهم،خريا قط
َ
ً
ُ  ق: فقال-حكما
يسوا ما بني األرضني فإىل أي ِت ِه َما
أي
ِ
 فقاسوا فوجدوه أدىن إىل األرض اليت،اكن أدىن فهو هل
 ويف رواية يف.» فقبضته مالئكة الرمحة،أراد

 «فاكن إىل القرية الصاحلة أقرب بشرب:الصحيح

 «فأوىح اهلل: ويف رواية يف الصحيح.»فجعل من أهلها
ََ
َ َ إىل هذه أن َتب-تعاىل، وإىل هذه أن تقر ِيب،اع ِدي
 فوجدوه إىل هذه أقرب بشرب، قيسوا ما بينهما:وقال
َ َ
ُ
.» «فنَأى بصدره حنوها: ويف رواية.»فغ ِف َر هل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
malaikat
pun
mengukur.
Ternyata
mereka
mendapatkan bahwa orang itu lebih dekat kepada
tanah yang dikehendaki (yang dituju untuk bertaubat).
Ia pun dibawa oleh malaikat rahmat." Dalam riwayat
lain dalam Ash-Shahih disebutkan, "Orang tersebut
lebih dekat sejengkal saja ke perkampungan yang baik
itu, maka ia pun dijadikan termasuk penduduknya."
Dalam satu riwayat dalam Ash-Shahih disebutkan,
"Lantas Allah -Ta'ālā- mewahyukan kepada tanah yang
ini (tanah asalnya), "Hendaknya engkau menjauh." Dan
kepada tanah yang ini (tanah yang dituju), "Hendaknya
engkau mendekat." kemudian Allah berfirman,
"Ukurlah antara keduanya!" Ternyata para malaikat
mendapatkan bahwa orang itu lebih dekat satu jengkal
kepada tanah yang dituju sehingga ia pun diampuni."
Dalam satu riwayat, "Orang tersebut bergerak dengan
membusungkan dadanya ke arah tempat yang dituju".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Ada seorang lelaki dari golongan umat
sebelum kalian telah membunuh sembilan puluh
sembilan orang. Selanjutnya ia menyesal dan
menanyakan tentang orang yang paling alim di muka
bumi untuk bertanya apakah masih ada taubat
baginya? Ia pun ditunjukkan kepada seorang lelaki.
Lelaki itu seorang ahli ibadah, tetapi dia tidak memiliki
ilmu. Setelah ia bertanya kepadanya, ia mengatakan
bahwa dirinya telah membunuh sembilan puluh
sembilan jiwa. Adakah taubat baginya?" Rahib tersebut
memandang bahwa dosa tersebut besar. Ia pun
berkata, "Tidak ada taubat bagimu!" Seketika orang itu
pun marah, gelisah dan ia pun membunuh rahib itu.
Dengan demikian, ia telah genap membunuh seratus
orang. Selanjutnya ia menanyakan tentang orang yang
paling alim di bumi. Lantas ia ditunjukkan kepada
seorang lelaki alim. Ia berkata kepadanya bahwa
dirinya telah membunuh seratus jiwa, adakah taubat
baginya?" Orang alim menjawab, "Ya! Siapa yang
menghalangi antara dirinya dengan taubat? Pintu
taubat masih terbuka. Hanya saja engkau harus pergi
ke kampung fulan, karena di dalamnya ada kaum yang
menyembah Allah. Sedangkan bumi yang ditempatinya
- hanya Allah Yang Maha Tahu - adalah negara kafir.
Orang alim ini memerintahkan orang itu untuk hijrah
membawa agamanya ke kampung di mana Allah di
sembah di sana. Ia pun keluar dalam keadaan taubat
dan hijrah membawa agamanya menuju bumi yang di
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**

 اكن يف أمة من:-صىل اهلل عليه وسلم- قال انليب
ً األمم قبلنا رجل قتل تسعة وتسعني
 ثم إنه ندم،نفسا
 هل هل من توبة؟:وسأل عن أعلم أهل األرض يسأهل
ً  فوجد،فدل ىلع رجل
،اعبدا ولكنه ليس عنده علم
ً فلما سأهل قال إنه قتل تسعة وتسعني
 فهل هل من،نفسا

 ليس لك:توبة؟ فاستعظم الراهب هذا اذلنب وقال
 فأتم به،توبة! فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب
 فدل، ثم إنه سأل عن أعلم أهل األرض،مائة نفس

 إنه قتل مائة نفس فهل هل من:ىلع رجل اعلم فقال هل

 نعم! ومن اذلي حيول بينه وبني اتلوبة؟:توبة؟ قال

 ولكن اذهب إىل القرية،باب اتلوبة مفتوح
ً الفالنية؛ فإن فيها
 واألرض اليت،قوما يعبدون اهلل
 دار كفر فأمره هذا-واهلل أعلم- اكن فيها كأنها

العالم أن يهاجر بدينه إىل هذه القرية اليت يعبد فيها
ً
ً
مهاجرا
نادما
 فخرج تائبا،-سبحانه وتعاىل- اهلل
بدينه إىل األرض اليت فيها القوم اذلين يعبدون اهلل

، ويف منتصف الطريق أتاه املوت،عز وجل

،فاختصمت فيه مالئكة العذاب ومالئكة الرمحة
ً
،نادما تائبًا
 إنه تاب وجاء:تقول مالئكة الرمحة
ً
 فبعث اهلل إيلهم ملاك،فحصل بينهما خصومة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يلحكم بينهم ،فقال :قيسوا ما بني األرضني فإىل dalamnya ada kaum yang menyembah Allah 'Azza wa
Jalla. Di tengah jalan, tibalah ajalnya sehingga
أيتها اكن أقرب فهو من أهلها .فإن اكنت أرض terjadilah perselisihan antara malaikat azab dan
الكفر أقرب إيله فمالئكة العذاب تقبض روحهmalaikat rahmat mengenai orang itu. Malaikat rahmat ،
berkata, "orang ini telah bertaubat dan datang dalam
وإن اكن إىل بدل اإليمان أقرب فمالئكة الرمحة
keadaan menyesal dan bertaubat." Terjadilah
تقبض روحه .فقاسوا ما بينهما؛ فإذا ابلدل اليت اجته perselisihan di antara keduanya. Lantas Allah
إيلها -ويه بدل اإليمان-أقرب من ابلدل اليت هاجر mengutus satu malaikat kepada mereka untuk
menetapkan keputusan diantara mereka. Malaikat itu
منها بنحو شرب -مسافة قريبة -فقبضته مالئكة berkata, "Ukurlah antara dua tanah, kemana saja ia
lebih dekat, maka ia miliknya. Yakni, ia termasuk
الرمحة.
penduduk tanah itu." Jika tanah kafir lebih dekat
kepadanya, maka malaikat azab mencabut ruhnya.
Jika ia lebih dekat kepada negeri orang mukmin, maka
malaikat rahmat yang mencabut ruhnya." Para malaikat
pun mengukur antara kedua tanah itu. Ternyata negeri
di mana orang itu menuju kepadanya - yaitu negeri
tujuan - lebih dekat satu jengkal dari negeri yang ia
tinggalkan, - jarak yang dekat - lalu malaikat rahmat
"pun mencabut nyawanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• راهب  :املتخيل عن أشغال ادلنيا واتلارك ملالذها والزاهد فيها ،واملعزتل ألهلها للعبادة.
• توبة  :االعرتاف باذلنب وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاوده.
• من حيول  :من يمنعك؟
• أرض كذا وكذا  :روي أن اسمها برصى.
• نصف الطريق  :أي :بلغ نصفها.

• األرضني  :أي :اليت خرج منها واليت ذهب إيلها.
• أدىن  :أقرب.

• نأى  :نهض جبهد ومشقة رغم ثقل ما أصابه من املوت.
• قبضته  :أخذته.

فوائد احلديث:
 .1حسن أسلوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واستعماهل أسلوب القصة يف اتلوجيه واملوعظة.
 .2جواز اتلحدث عن األمم السابقة مما لم يأت اإلسالم بما َيالفه.
ً
 .3انلفوس اليت فيها استعداد للخري واحلق ترجع إىل االستقامة وإن احنرفت بها األهواء حينا عن طريق اهلدى.
 .4فضل العلم مع قلة العبادة ىلع كرثة العبادة مع اجلهل.
 .5العالم يهتدي بنور احلق والعلم فيوفق للهدى فينتفع وينفع.
ُ
ُ
 .6باب اتلوبة مفتوح ،واتلائب مقبول مهما عظم منه اذلنب وكرث.
 .7ىلع ادلايع إىل اخلري أن يكون ذا حكمة بالغة؛ حبيث يفطن إىل ما يصلح انلفوس ،ويسلك بها سبيل األمل وفتح باب الرجاء.
 .8قبول توبة القاتل ً
عمدا.
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 .9جمانبة أهل املعايص ومقاطعتهم ما داموا ىلع حاهلم ،ومصاحبة أهل اتلقوى والعلم والصالح.
 .10حب اهلل تعاىل تلوبة عباده وإخباره املالئكة بذلك مباهاة بهم.

 .11بذل اجلهد وحتمل املشقة من أجل اللحاق بالصاحلني ،وفعل عمل املقربني ديلل صدق الرغبة يف اتلوبة إىل اهلل -عز وجل-.
 .12قدرة املالئكة ىلع التشلك.

 .13إذا تعارضت األدلة واألحوال وتعددت ابلينات عند احلاكم ،فله أن يستدل بالقرائن ىلع الرتجيح.

 .14جواز اتلحكيم.

 .15من خرج مهاجرا يف سبيل اهلل فقد وقع أجره ىلع اهلل.

املصادر واملراجع:

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م- .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار

الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه- .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م- .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي- .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية- .صحيح ابلخاري،
نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4310( :
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ََ ُ َ ْ
اغ َتبْ َت ُه َأ ْن ت َ ْس َت ْغ ِف َر ََلُ
كفارة م ِن

 .1256احلديث:

Kafarat untuk orang yang engkau gosipkan
ialah dengan cara engkau memohonkan
ampunan untuknya
**

1256. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل Dari Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
(Nabi bersabda), "Kafarat untuk orang yang engkau
ْ ََُْ َ ْ
تستغفر
ن
اهلل عليه وسلم -قال« :كفارة من اغتبته أ
gosipkan ialah dengan cara engkau memohonkan
هل».
"ampunan untuknya.

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

من اغتاب أخاه املسلم ووقع يف هذه الكبرية وأراد أن Barangsiapa menggunjing saudaranya yang muslim
dan jatuh ke dalam dosa besar ini serta ingin
يتخلص منها ويتحلل؛ فإن كفارتها أن يستغفر ملن melepaskan diri darinya dan melebur dosanya, maka
kafaratnya ialah dengan memohonkan ampunan untuk
اغتابه.
orang yang digunjingnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه احلارث بن أسامة كما يف بغية ابلاحث عن زوائد مسند احلارث.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اغتبته  :الغيبة :يه ذكرك أخاك بما يكره ،وإن اكن فيه ما اغتبته.
• أن تستغفر هل  :أي تدعو هل ،وتذكر حماسنه.

فوائد احلديث:
 .1أن ال ِغيْبَة يه أن تذكر أخاك بما يكره يف حال غيبته.
 .2أن الواجب حبق املغتاب أن يستغفر ملن اغتابه ويدعو هل.
 .3حتريم الغيبة ،وأنها من كبائر اذلنوب.
املصادر واملراجع:
-بغية ابلاحث عن زوائد مسند احلارث ،البن أيب أسامة ،املنتيق :نور ادلين اهليثيم -املحقق :د .حسني أمحد صالح ابلاكري- ،مركز خدمة السنة

والسرية انلبوية -املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل - .1992 – 1413 ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه1992 /م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل
الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428ه - .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان-
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bagaimana aku bisa bersenang-senang
padahal malaikat peniup sangkakala telah
memasukkan (sangkakala) ke dalam mulut
(siap siaga) dan ia hanya menunggu izin,
kapan diperintahkan untuk meniup
sangkakalanya maka dia akan meniupnya

َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُ
َ ُ َ َْ ََْ
،كيف أنعم! وصاحِب القر ِن ق ِد اتلقم القرن
ُ ََُْ ْ
َ ُْ ََ َ ْ َََ ْ
اإلذن مىت يؤم ُر بانلَّفخِ فينفخ
ِ واستمع
**

1257. Hadis:

: احلديث.1257

ً
: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ
ََ
َ
َ َ
َ !« َكيْ َف أَ ْن َع ُم
ُ وصاح
،اتلق َم الق ْرن
ب الق ْر ِن ق ِد
ِ
َ َ ََ َ ُ ُْ َ ْ
ْ
َ ْ َََْ
 فكأن ذلِك،»اإلذن َم َىت يُؤ َم ُر بانلف ِخ فيَنفخ
ِ واستمع
ََُ
-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
أصحاب
ثقل ىلع
ِ رسول ا
ِ
ِ
ُ َ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ ُ
».الو ِكيل
 حسبنا اهلل ونِعم: «قولوا:فقال هلم

Dari Abu Sa'id Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara
mafru', "Bagaimana aku bisa bersenang-senang
padahal
malaikat
peniup
sangkakala
telah
memasukkan (sangkakala) ke dalam mulut (siap siaga)
dan ia hanya menunggu izin, kapan diperintahkan
untuk meniup sangkakalanya maka dia akan
meniupnya." Berita ini terasa berat sekali oleh para
sahabat, kemudian beliau bersabda, "Ucapkanlah
"Ḥasbunallāhu wa Ni'mal Wakīl" (Cukuplah Allah bagi
kami dan Dia sebaik-baik yang menjamin)."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa- sallam bersabda:  كيف أفرح:قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
Bagaimana aku bisa senang sementara malaikat yang
bertugas meniup sangkakala sudah meletakkan ،وامللك املولك بانلفخ يف الصور قد وضع فاه عليه
mulutnya di sangkakala sambil mendengar dan .يستمع وينتظر اإلذن مىت يؤمر بانلفخ فينفخ فيه
menunggu izin kapan dia diperintahkan untuk
فكأن ذلك ثقل ىلع أصحاب رسول اهلل صىل اهلل
meniupnya, lalu ia akan meniupnya. Tentu saja hal itu
memberatkan para sahabat Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi  فقال هلم رسول اهلل صىل، عليه وسلم واشتد عليهم
wa sallam. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa  حسبنا اهلل ونعم الوكيل أي: قولوا،اهلل عليه وسلم
sallam- bersabda kepada mereka, "Ucapkanlah
.هو اكفينا
"Ḥasbunallāhu wa Ni'mal Wakīl" (Cukuplah Allah bagi
kami dan Dia sebaik-baik yang menjamin)." Yakni, Dia
yang menjamin kita.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وأمحد:راوي احلديث
ْ ْ
- ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. كيف أطيب عيشا: أي، ويه املرسة والفرح، من انلعمة: • أنعم
.} {ونفخ يف الصور: الصور اذلي قال اهلل تعاىل عنه: • القرن

. وهو إرسافيل عليه السالم، امللك املولك بانلفخ فيه: • صاحب القرن
. وضع فمه عليه؛ يعين قرب قيام الساعة: أي: • قد اتلقم القرن
. عظم: • ثقل

. اكفينا: • حسبنا

. املوكول إيله: أي: • الوكيل
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فوائد احلديث:
 .1اخلوف من قيام يوم القيامة.
 .2احلث ىلع االستعانة باهلل تعاىل ،واالتلجاء إيله ،واملسارعة إىل العمل الصالح.
 .3من وظائف املالئكة انلفخ يف الصور.
 .4املالئكة ال تترصف إال بأمر اهلل ،وذللك ألقت السمع تنتظر األمر من اهلل عز وجل.
ُ
 .5من ثقل عليه يشء ،فليقل :حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل  1418املعجم الوسيط ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية،
 1395ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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َ ُ َ
ُّ ْ َ َ َ َّ َ
ُ ْ
ك َغر ٌ
يل
ب
س
ر
ب
اع
أو
يب
ن
أ
ك
ا
ي
ن
ادل
يف
ن
ك
ِ
ِ
ِ
ٍ

 .1258احلديث:

Jadilah engkau di dunia seperti orang asing
atau musafir.
**

1258. Hadis:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :أخذ
َ
كيب فقال:
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -بمن ِ
ُّ ْ َ َ َ َ
ُ
ك َغر ٌ
يب أو َاعب ُر َ
يل» .وَكن ابن
ب
س
ك ْن يف ادلنيا كأن
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
أمسيت فال
عمر -ريض اهلل تعاىل عنهما -يقول :إذا
َ ُ ْ
َْ
َْ
َ
َ
أصبحت فال تنتَ ِظ ْر املساء ،وخذ
الصباح ،وإذا
تنتَ ِظ ْر
َ
َ
َ
َ
ملرضك ،ومن َحيا ِتك ملوتِك.
من ِصح ِتك ِ

درجة احلديث :صحيح

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma-, ia
berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemegang kedua pundakku lalu bersabda, "Jadilah
engkau di dunia seperti orang asing atau musafir!" Dan
Ibnu 'Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- berkata, "Apabila
engkau berada di sore hari maka janganlah menunggu
hingga pagi hari, dan apabila engkau berada di pagi
!hari maka janganlah menunggu hingga sore hari
)Pergunakanlah waktu sehatmu untuk (menyongsong
waktu sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu untuk
"!(menyambut) kematianmu
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلديث يدور ىلع اتلخفف من ادلنيا ،وترك Hadis tersebut berbicara seputar anjuran meringankan
diri dari urusan dunia, meninggalkan kesibukan
االنشغال بها عن اآلخرة ،وتقصري األمل مما فيهاdengannya yang dapat melalaikan dari urusan akhirat, ،
واحلث ىلع طلب الصاحلات ،واتلحذير من تسويف memendekkan angan-angan dari kemewahannya,
motivasi untuk mencari kebaikan demi kebaikan, dan
اتلوبة ،واغتنام وقت الصحة قبل نزول املرض،
peringatan dari sikap menunda-nunda taubat, serta
ووقت الفراغ قبل حدوث املشغل.
mempergunakan waktu sehat sebelum ditimpa
penyakit, dan waktu luang sebelum datangnya
kesibukan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
كيب  :جممع العضد والكتف ،ويروى باإلفراد واتلثنية.
• بمن ِ

• كأنك غريب  :ال جيد من يستأنس به ،وال مقصد هل إال اخلروج عن غربته إىل وطنه من غري أن ينافس ً
أحدا.
• أو  :بمعىن بل.

• اعبر سبيل  :املار يف الطريق ،الطالب وطنه.

• فال تنتظر الصباح  :ألنك ال تعلم هل يأيت أو ال ،واملراد قرص األمل.
• فال تنتظر املساء  :دعوة لقرص األمل.

• وخذ من صحتك ملرضك  :اغتنم العمل حال الصحة فإنه ربما عرض مرض مانع منه.

• ومن حياتك ملوتك  :اعمل يف حياتك ما تلىق نفعه بعد موتك ،فإنه ليس بعد املوت إال انقطاع العمل.

فوائد احلديث:
 .1وضع املعلم كفه ىلع كتف املتعلم عند اتلعليم للتأنيس واتلنبيه.
 .2االبتداء بانلصيحة واإلرشاد ملن لم يطلب ذلك.
 .3خماطبة الواحد وإرادة اجلمع ،فإن هذا ال َيص ابن عمر ،بل يعم مجيع األمة.
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وسلم -برضب األمثال املقنعة ،ألنه لو قال :ازهد يف ادلنيا والتركن إيلها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما
 .4حسن تعليم انليب -صىل َ اهلل
عليهٌ َ
ُّ ْ َ َ َ
ُ
ك َغريْ
ب أ ْو َاعبِ ُر َس ِبيْ ٍل".
أفاد قوهل" :ك ْن ِيف ادلنيا كأن
 .5من طرق ابليان :التشبيه.

 .6احلض ىلع ترك ادلنيا والزهد فيها ،وأال يأخذ منها اإلنسان إال مقدار الرضورة املعينة ىلع اآلخرة.

 .7اتلحذير من الرذائل ،إذ الغريب لقلة معرفته بانلاس قليل احلسد والعداوة ،واحلقد وانلفاق ،والزناع ،ومجيع الرذائل اليت تنشأ باالختالط
باخلالئق ولقلة إقامته قليل ادلار والبستان واملزرعة ،وسائر األشياء اليت تشغل عن اخلالق.
 .8تقصري األمل ،واالستعداد للموت.

 .9املسارعة إىل األعمال الصاحلة قبل أن ال يقدر عليها ،وحيول مرض أو موت ،أو بعض عالمات الساعة اليت ال يقبل معها عمل.
ِّ
 .10فضيلة عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -حيث تأثر بهذه املوعظة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
 .11املؤمن حقا دائم التشمري يف سريه إىل اهلل ،فهو دائم العبودية هلل -تعاىل-.

 .12الصحة واحلياة نعمتان يغتنمهما العقالء املوفقون ،قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-نعمتان مغبون فيهما كثري من انلاس :الصحة والفراغ".

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه .رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن
عثيمني ،دار الرثيا للنرش .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
 1424ـه2003-م .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية،
للشيخ حممد يرسي ،ط ،دار اليرس .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)،
الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)4704( :
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َ ْ
ُ َّ
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم-
كنا ىلع عه ِد
ِ
َْ ُ ُ
ُ َْ
ُ َ ٌ
َْ َ ُ
نأكل وحنن نم ِيش ،ونرشب وحنن قِيام.

 .1259احلديث:

Di masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- kami makan sambil berjalan dan
minum sambil berdiri
**

1259. Hadis:

ُ
َ
ُ
ع ْه ِد Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma-, dia berkata, "Di
ابن ع َم َر -ريض اهلل عنهما ،-قال :كنا ىلع
عن ِ
َْ ُ ُ
masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kami
ُ َْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -نأكل وحنن نم ِيش،
رسول ا ِ
ِ
"makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri.
رشبُ
وحنن قيَامٌ.
ُ
ون َ ْ َ
ِ
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

فعل الصحابة ريض اهلل عنهم يدل ىلع أن الرشب من
ٌ
جائز ،إلقراره عليه الصالة والسالم ذللك،
قيام
واألفضل يف األكل والرشب أن يكون اإلنسان

قاعدا؛ ألن هذا هو هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم
األغلب ،أما الرشب وهو قائم فإنه صح عن انليب

صىل اهلل عليه وسلم أنه نىه عن ذلك ،لكن هذا
احلديث ديلل ىلع أن انليه ليس للتحريم ،ولكنه

خالف األوىل بمعىن :أن األحسن واألكمل أن يرشب
اإلنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد ،ولكن ال

بأس أن يرشب وهو قائم ،وأن يأكل وهو قائم.

Makna global:
**

Perbuatan para sahabat -raḍiyallāhu 'anhummenunjukan bahwa minum saat berdiri boleh, dengan
restu dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- atas
perbuatan mereka. Tetapi yang utama saat seseorang
makan dan minum hendaknya duduk, karena begitulah
petunjuk Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Jangan
makan dan minum saat berdiri. Telah valid dari
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau
melarang mimun sambil berdiri. Akan tetapi hadis ini
menjadi dalil bahwa pelarangan itu bukan
pengharaman, hanya menyelisihi yang lebih utama.
Maknanya, yang lebih baik saat makan dan minum
adalah duduk, tetapi tidak masalah minum dan makan
dalam keadaan berdiri.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عهد  :زمن.

• قيام  :مجع قائم.

فوائد احلديث:
 .1بيان جواز الرشب واألكل قائما وقاعدا وماشيا ،وإن اكن األكمل واألفضل حال القعود.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .بدون تاريخ نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن
ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مشاكة املصابيح،
لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)4948( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ada dua orang bersaudara pada masa Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Salah satunya
datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- (untuk belajar), dan yang lainnya
bekerja. Lantas orang yang bekerja itu
mengadukan saudaranya kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka beliau
bersabda, "Bisa jadi kamu diberi rezeki
karenanya".

صىل اهلل عليه- َكن أخوان ىلع عهد انليب

صىل اهلل عليه-  واكن أحدهما يأيت انليب-وسلم
 فشاك املحُتف أخاه، واآلخر حيُتف-وسلم
 لعلك: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- للنيب
ترزق به

**

1260. Hadis:

: احلديث.1260

أخوان
 اكن: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
ِ
ُ
 وَكن أحدهما-صىل اهلل عليه وسلم- ىلع عهد انليب
َ َ
،رتف
- يأيت انليب
ِ  واآلخر حي-صىل اهلل عليه وسلم
َ ُ َ َ َ
َ َ
-صىل اهلل عليه وسلم- حرتف أخاه للنيب
ِ فشاك امل
َُ ُ
َ « :فقال
.»رزق بِ ِه
لعلك ت

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Ada
dua orang bersaudara pada masa Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-. Salah satunya datang kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (untuk belajar), dan yang
lainnya bekerja. Lantas orang yang bekerja itu
mengadukan saudaranya kepada Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-. Maka beliau bersabda, "Bisa jadi
kamu diberi rezeki karenanya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan. Ia berkata, "Ada  اكن أخوان ىلع: فقال-ريض اهلل عنه- حدث أنس
dua orang saudara pada masa Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-. Salah satunya datang ke majlis Nabi  فاكن،-صىل اهلل عليه وسلم- زمن رسول اهلل
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan menyertai beliau untuk -صىل اهلل عليه وسلم- أحدهما يأيت جملس انليب
memperoleh pengetahuan-pengetahuan (tentang
،ويالزمه يلتلىق من معارفه ويأخذ من أقواهل وأفعاهل
Islam) dan mengambil berbagai sabda serta perbuatan
beliau. Sedangkan yang satu lagi bekerja dan ،وأما اآلخر فيحرتف الصناعة ويسىع يف الكسب
berusaha mencari penghasilan. Lantas orang yang صىل- فشاك املحرتف أخاه يف ترك االحرتاف إىل انليب
bekerja ini mengadukan saudaranya kepada Nabi - ً
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- karena dia meninggalkan  مسليا-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال،-اهلل عليه وسلم
kerja. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda  لعل قيامك بأمره سبب تليسري رزقك؛ ألن اهلل يف:هل
untuk menghiburnya, "Bisa jadi karena kamu mengurus
.عون العبد ما اكن العبد يف عون أخيه
urusannya, itu menjadi sebab dimudahkannya
rezekimu. Sebab, Allah akan membantu seorang
hamba selama hamba itu membantu saudaranya."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم:اتلصنيف
. رواه الرتمذي:راوي احلديث
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ويتعلم أحاكم ادلين، يالزمه يلتلىق من علومه: -صىل اهلل عليه وسلم- • يأيت انليب
َ َ
َ
.ويتسبب
 يعمل ويكتسب: رتف
ِ • حي
َ َ َ
. أخاه يف ترك االحرتاف-صىل اهلل عليه وسلم-  أي املحرتف للنيب: • فشاك
َُ ُ
. أي بسببه: رزق بِ ِه
•ت
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فوائد احلديث:
 .1جواز إظهار الشكوى لوّل األمر.
 .2تعظيم أمر ادلين أكرث من أمر ادلنيا.
 .3من انقطع لطلب العلم واتلفقه يف أحاكم ادلين؛ حلفظ رشيعة اهلل ،فإن اهلل ييهء هل من يقوم بشؤونه ويكفيه حاجاته.
 .4الرتغيب يف مساعدة أهل العلم.
 .5يُرزق اإلنسان بسبب من يعيلهم.
 .6تنبيه ىلع أن العبد يرزق بغريه ،كما يف احلديث اآلخر« :وهل ترزقون  -أو قال :تنرصون  -إال بضعفائكم».
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون
شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر
ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3126( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsedang berdiri di atas sebatang pohon
(kurma) ketika berkhutbah. Setelah
dibuatkan mimbar, kami mendengar suara
dari batang pohon tersebut seperti suara
binatang yang bunting sehingga Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamturun lalu meletakan tangannya di pohon
tersebut, setelah itu batang pohon tersebut
pun diam

صىل اهلل عليه- َكن جذع يقوم إيله انليب
 فلما وضع املنِّب-  يعين يف اخلطبة-وسلم

 حىت نزل،سمعنا للجذع مثل صوت العشار

 فوضع يده عليه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
فسكن

**

1261. Hadis:

: احلديث.1261

 اكن: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ٌ ْ
 يعين يف-صىل اهلل عليه وسلم- ِجذع يقوم إيله انليب
ْ
َ ُ
للجذ ِع مثل صوت
ِ  فلما وضع املنرب سمعنا- اخلطبة
َ
 فوضع-صىل اهلل عليه وسلم-  حىت نزل انليب،ار
ِ ال ِعش
َ
َ
 فلما اكن يوم اجلمعة: ويف رواية.يده عليه ف َسك َن

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa berdiri di
atas sebatang pohon (kurma) ketika berkhutbah.
Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar suara dari
batang pohon tersebut seperti suara binatang yang
bunting sehingga Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- turun lalu meletakan tangannya di pohon
tersebut, setelah itu batang pohon tersebutpun diam."
Dalam satu riwayat disebutkan, "Ketika hari Jum'at,
nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- duduk di
atas mimbar, lalu batang kurma yang biasa beliau
pakai untuk berkhutbah berteriak, sehingga batang
kurma itu hampir terbelah." Dalam riwayat lain
disebutkan, "Lalu batang kurma itu berteriak seperti
teriakan anak kecil. Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- turun untuk memegangnya lalu
memeluknya. Setelah itu, mulailah batang kurma itu
mengerang seperti erangan anak kecil yang sedang
diredakan (tangisannya), sampai ia terdiam. Beliau
bersabda: "Ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia
dengar."

 فصاحت، ىلع املنرب-صىل اهلل عليه وسلم- قعد انليب

انلخلة اليت اكن َيطب عندها حىت اكدت أن
َ َ فصاحت صي:ويف رواية،تَنْ َش ُّق
 فزنل انليب،اح الصيب
ِ
َ
َ
ِّ
َ
، حىت أخذها فضمها إيله-صىل اهلل عليه وسلمَِّ َ ُ
ْ َ ْ
ُّ َ
َ نئ أَن
ُ ك
،استَقرت
ت حىت
ني الصيب اذلي يس
ِ ِ فجعلت ت
ْ ِّ
َ َ
ْ ك
».ت ىلع ما اكنت تسمع من اذلك ِر
 «ب:قال

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammembuat mimbar dari batang pohon kurma. Saat Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengganti
batang pohon itu, beliau mendengar suara dan
tangisan dari batang kurma disebabkan zikir yang
sudah biasa didengarnya.

**

 جذع خنلة منربا-صىل اهلل عليه وسلم- اختذ انليب
 سمع-صىل اهلل عليه وسلم- هل؛ فلما استبدهل انليب

،صوت اجلذع وبكاءه بسبب ما اكن يسمع من اذلكر

 فوضع يده عليه-صىل اهلل عليه وسلم- فزنل انليب
َ َ
صىل اهلل عليه-  فزنل انليب: ويف رواية.ف َسك َن
َ
 وَكن ذلك يف خطبة، حىت أخذها ف َض َِّمها إيله-وسلم
.اجلمعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف خطبه
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• جذع  :ساق خنلة.

• عشار  :انلاقة اليت انتهت يف محلها إىل عرشة أشهر حىت تدل.
• استقرت  :سكنت.
ُ
• تنئ  :ت َص ِّوت.

• وضع املنرب  :أي يف مسجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

فوائد احلديث:

ً
 .1يف احلديث داللة ىلع أن اجلمادات قد َيلق اهلل هلا إدرااك.

 .2ادلاللة ىلع رمحة وشفقة سيد املرسلني -صىل اهلل عليه وسلم -حىت مع اجلمادات ,مما يدل ىلع أنه رمحة للعاملني.

 .3السنة يف خطبة اجلمعة أن تكون ىلع املنرب.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .صحيح

ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون
شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4927( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dahulu ada seorang pria yang memberikan
pinjaman kepada orang lain. Ia selalu
berpesan kepada pembantunya: Jika
engkau mendatangi orang yang kesulitan,
maka bebaskanlah ia, semoga Allah pun
membebaskan kita (di akhirat). Maka ia
pun menemui Allah, dan Allah telah
membebaskan (mengampuninya)".

ََ
َُ
 إذا: واكن يقول لفتاه،َكن رجل يداي ِ ُن انلاس
َّ َ
ْ َ َ ََ ً ُْ َ ََْ
َ َ َ ََ
 لعل اهلل أن يتجاوز،أتيت مع ِرسا فتجاوز عنه
َ َ َّ
َ َ
َ ِ  فل،عنا
ِق اهلل فتجاوز عنه
**

1262. Hadis:

: احلديث.1262

ً
 «اكن رجل: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
َ
َ ْ إذا أَ َتي:لف َتاه
ً ت ُم ْع
رسا
 وَكن يقول،يُدايِ ُن انلاس
ِ
َ لعل اهلل أن َي َت
َ ،او ْز عنه
َ ََفت
َ ج
َ ج
َ ِ َ فَل،او َز عنا
يق اهلل
َ َفت
.»جاوز عنه

Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
bersabda: “Dahulu ada seorang pria yang memberikan
pinjaman kepada orang lain. Ia selalu berpesan kepada
pembantunya: ‘Jika engkau mendatangi orang yang
kesulitan, maka bebaskanlah ia, semoga Allah pun
membebaskan kita (di akhirat).’ Maka ia pun menemui
Allah,
dan
Allah
telah
membebaskan
(mengampuninya)".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Makna hadis: “Dahulu ada seorang pria yang
memberikan pinjaman kepada orang lain” ia
bermuamalah dengan mereka dalam bentuk memberi
pinjaman atau menjual barang dengan pembayaran
tertunda. Ia selalu berpesan kepada pembantunya
(pegawai) yang menagih hutang-hutang orang
tersebut: “Jika engkau mendatangi si penghutang
namun ia tidak punya apa-apa untuk membayar
hutangnya karena tidak mampu…” “Maka maafkanlah
ia!" baik dengan memberinya tenggang waktu dan tidak
mendesaknya dengan tagihan, atau dengan menerima
apa yang ada padanya meskipun masih ada
kekurangan sedikit (tidak bayar penuh -edit). “semoga
Allah pun memaafkan kita (di akhirat)” maksudnya:
Allah memaafkan kita karena kita telah memaafkan,
memberikan kemudahan dan menghapuskan beban
dari hamba-hambaNya. Ini ia lakukan karena ia tahu
bahwa Allah Ta’ala akan membalas kebaikan para
hamba kepada hambaNya yang lain dengan balasan
yang sesuai dengan perbuatan mereka. Juga karena ia
tahu bahwa Allah Ta’ala tidak akan menyia-nyiakan
pahala orang yang melakukan kebaikan. “Maka ia pun
menemui
Allah,
dan
Allah
telah
membebaskan/mengampuninya”, sebagai balasan
atas belas kasih, keramahan dan kemudahannya
kepada sesama manusia, padahal ia tidak melakukan
satu kebaikan pun –sebagaimana dalam riwayat al-
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**

ٌُ
 يتعامل:رجل يُ َد ِاي ُن انلاس" أي
 "اكن:معىن احلديث
َ
َ  أو يَب،بالقرض
 وَكن يقول لغالمه،يعهم باآلجل
معهم
ِ
َْ
مدينا
ِ اذلي يتقاىض ادليون اليت عند انلاس إذا أتيت

.ولم يكن عنده ما يقيض به ادلين اذلي عليه لعجزه
َ
َ "فتَ َج
،او ْز عنه" إما بإمهاهل وعدم اإلحلاح يف املطابلة
َ .أو بقبول ما عنده ولو مع ما فيه من نقص يسري
"لعل
َ اهلل أن َيتَ َج
او َز عنا" أي يعفو عنا تلجاوزنا عن عباده

 وهذا لعلمه؛ بأن.واتليسري عليها ورفع احلرج عنهم

اهلل تعاىل يكافئ العباد ىلع إحسانهم إىل عباده بما
 ولعلمه أن اهلل تعاىل ال يُ ِضيع أجر من.يوافق فعلهم
ً
َ َيق اهلل فت
َ ِ َ "فَل.أحسن عمال
جاوز عنه" ماكفأة هل ىلع
 مع أنه لم، وتيسريه عليهم، ورفقه بهم،رمحته بانلاس

 "إن:يعمل خريا قط كما يه رواية النسايئ وابن حبان
 فيقول، وَكن يُداين انلاس،رجال لم يعمل خريا قط
 لعل اهلل، واترك ما عرس وجتاوز، خذ ما تيرس:لرسوهل
- " فلما أحسن الظن باهلل..تعاىل أن يتجاوز عنا

 جتاوز اهلل عن،-تعاىل-  وأحسن إىل عباد اهلل-تعاىل
.سيئاته واجلزاء من جنس العمل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Nasa’i dan Ibnu Hibban: “Sesungguhnya seorang pria
tidak mengamalkan satu kebaikan pun, dan ia
memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu ia
berpesan kepada utusannya: ‘Ambillah apa yang
mudah (untuk ditagih), dan biarkan serta maafkanlah
apa yang sulit (untuk ditagih), semoga Allah pun
memaafkan kita…”. Maka ketika ia berprasangka baik
kepada Allah Ta’ala dan berbuat baik kepada para
hamba Allah Ta’ala, Allah pun memaafkan dosanya.
Dan balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang
dilakukan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يداين  :يكرث من اتلعامل مع انلاس بالقرض.
• فتاه  :وهو اخلادم حرا اكن أو مملوَك.
• أتيت معرسا  :ملطابلته بما عليه.

• فتجاوز عنه  :تساهل معه من حط ادلين أو اتلأخري يف أجل القضاء
• أن يتجاوز عنا  :يغفر عن ذنوبنا.
• فليق اهلل  :كناية عن املوت.

فوائد احلديث:

 .1األجر حيصل ملن ُ
يأم ُر باخلري ولو لم يتول ذلك بنفسه.
َ ْ ٌ
َ ُ
رشع نلا إذا لم َيالف ما يف رشعنا.
 .2رشع من قبلنا
 .3احلث ىلع إنظار املعرس واإلرفاق يف املطابلة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري للصنعاين ،حتقيق :حممد
إسحاق حممد إبراهيم ،ط ،1دار السالم1432 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض،
1430ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3753( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamapabila bersin, beliau meletakkan
tangannya atau kainnya di mulutnya dan
"merendahkan -atau menekan- suaranya.
Perawi ragu-ragu. (HR. Abu Dawud dan AtTirmiżi. Ia berkata, "Hadis hasan sahih").

َكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا

عطس وضع يده أو ثوبه ىلع فيه ،وخفض بها
صوته

 .1263احلديث:

**

1263. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu -
'alaihi wa sallam- apabila bersin, beliau meletakkan
صىل اهلل عليه وسلم -إذا عطس وضع يده أو ثوبه
tangannya atau kainnya di mulutnya dan merendahkan
ىلع فيه ،وخفض -أو غض -بها صوته ،شك الراوي.
-atau menekan- suaranya." Perawi ragu-ragu.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

دل احلديث ىلع أدب من اآلداب املتعلقة بالعطاسHadis ini menunjukkan salah satu adab yang berkaitan ،
dengan bersin. Disunahkan bagi orang yang bersin
ُ
فيستحب للعاطس أن ال يبالغ يف إخراج العطاس untuk tidak berlebih-lebihan dalam melakukan bersin
وال يرفع صوته ,بل َيفضه ويغطي وجهه إن أمكنdan tidak mengangkat suaranya, akan tetapi dia .
hendaknya merendahkannya dan menutup wajahnya
jika mampu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خفض أو غض بها صوته  :لم جيهر به ولم يرفع صوته.

فوائد احلديث:
 .1بيان هديه -صىل اهلل عليه وسلم -يف العطاس واالقتداء به يف ذلك.
 .2استحباب وضع اثلوب ىلع فمه وأنفه إذا عطس ِلال َيرج منه يشء يؤذي جليسه.
 .3خفض الصوت بالعطاس مطلوب وهو من كمال األدب ومن ماكرم األخالق.
 .4دفع األذى عن املسلمني أمر واجب قدر االستطاعة.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أليب داود سليمان بن األشعث األزدي ِّالس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت - .سنن

الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه- .
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .رشح رياض
الصاحلني ،ملحمد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه- .تطريز رياض الصاحلني ,لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد
املبارك احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م- .بهجة
انلاظرين ،لسليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,ملحمد يلع بن
حممد ابلكري ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م- .صحيح اجلامع الصغري وزياداته,
ملحمد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم ,ط1408 ،3 .ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,ملصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش1407 :ه – 1987م ,رقم الطبعة- .14 :كنوز رياض الصاحلني ,ملجموعة من
ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ,السعودية ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)3317( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Apabila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- mengangkat kedua tangannya ke
langit untuk berdoa, beliau tidak
mengembalikannya hingga mengusap
wajahnya dengan kedua tangannya

َ َّ
َكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا مد
ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
يَ َديْه يف ُّ
لم ي ُردهما حىت يمسح ب ِ ِهما َوجهه
ادلاعءِ،
ِ

 .1264احلديث:

**

1264. Hadis:

عن عمر -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل Dari Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Apabila
ْ َ ُ ُ َ Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat
اهلل عليه وسلم -إذا َمد يَ َديْه يف ُّ
ادلاعءِ ،لم يردهما
ِ
kedua tangannya ke langit untuk berdoa, beliau tidak
َ
ْ ُ
َح َىت ي َم َس َح بِ ِه َما َوج َهه.
mengembalikannya hingga mengusap wajahnya
"dengan kedua tangannya.

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث ظاهر وهو أن العبد إذا فرغ من
ادلاعء ُرشع هل َم ُ
سح وجهه بكفيه ،والعلة واهلل

أعلم أنه ملا اكن اهلل -سبحانه وتعاىل -ال يرد يدي
ْ
عبده ِصف ًرا؛ فكأن الرمحة أصابتهما بربكة ادلاعء
فناسب إفاضة ذلك ىلع الوجه اذلي هو أرشف

األعضاء وأحقها باتلكريم .قال الشيخ ابن باز -رمحه

اهلل( :-أما مسح الوجه بايلدين فقد اختلف فيه
العلماء :منهم من رأى استحبابه ،ومنهم من رأى

Makna global:
**

Makna hadis ini jelas bahwa seorang hamba ketika
selesai berdoa, maka disyariatkan baginya untuk
mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya.
 Alasannya -Allah yang Maha Tahu- tatkala AllahSubḥānahu wa Ta'ālā- tidak menolak kedua tangan
hamba-Nya (yang berdoa) dalam keadaan hampa,
maka seakan-akan rahmat mengenai kedua telapak
tangan itu disebabkan keberkahan doa. Maka cocok
sekali melimpahkan rahmat itu ke wajah yang
merupakan anggota tubuh paling mulia dan paling
berhak untuk dihormati.

عدم استحبابه؛ ألن األحاديث الصحيحة ليس فيها
مسح الوجه بعد ادلاعء ،وجاء فيها أحاديث ضعيفة

أنه مسح بيديه ،مسح بهما وجهه ،فإن فعل فال حرج،
وإن ترك فهو أفضل؛ ألن بعض أهل العلم جعل

األحاديث اليت جاءت يف مسح الوجه متعاونة
ومتعاضدة ،وجعلها من قسم احلسن ،واستحب مسح
الوجه ،منهم ابن حجر رمحه اهلل يف ابللوغ ،ذكر أنها

يشد بعضها بعضا ،وقال آخرون :ال يستحب ألنها
ضعيفة .فاحلاصل أن األمر يف هذا واسع إن شاء

اهلل).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > آداب ادلاعء
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
عمر ُ
ُ
بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• مد يديه  :أي رفع يديه لدلاعء.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

ً
اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .1استحباب رفع ايلدين عند ادلاعء
 .2يرشع للعبد إذا فرغ من ادلاعء أن يمسح وجهه بيديه.

 .3مرشوعية اتلفاؤل بأن اهلل -تعاىل -قد استجاب داعء عبده إذا داعه.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،ط رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،ط املكتب اإلساليم
– بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح
الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل
السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث .فتاوى نور ىلع ادلرب ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،مجعها:
ادلكتور حممد بن سعد الشويعر .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق
ادلويش.

الرقم املوحد)5505( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenyukai doa yang ringkas namun
bermakna komprehensif dan
meninggalkan yang selain itu.

َكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يستحب
اجلوامع من ادلاعء ،ويدع ما سوى ذلك

 .1265احلديث:

**

1265. Hadis:

عن اعئشة ريض اهلل عنها ،قالت :اكن رسول اهلل Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, ia berkata, "Rasulullah -
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyukai doa yang
صىل اهلل عليه وسلم  -ي َ ْستَح ُّ
ب اجل َ َوا ِم َع من ادلاعء،
ِ
ringkas namun bermakna komprehensif dan
ََ ُ
ويدع ما سوى ذلك.
meninggalkan yang selain itu".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا داع َيتار من Apabila Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
berdoa, beliau suka memilih doa yang komprehensif.
ادلاعء أمجعه ،فيختار كمات جامعة اعمة وَيتار Beliau memilih kalimat yang komprehensif dan umum.
كذلك داعء قليل اللفظ كثري املعىن ،وهذا ليس اعما Juga memilih doa yang redaksinya pendek, namun
maknanya banyak. Namun, ini tidak secara umum
يف لك األحوال ،وإنما أخرب الراوي بما علمه ،ووردت
dalam
setiap
kesempatan.
Perawi
hanya
أدعية أخرى فيها تفصيل وإسهاب ،والك األمرين memberitahukan apa yang diketahuinya. Ada doa-doa
lain yang mengandung rincian dan detail. Kedua hal ini
مرشوع.
disyariatkan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > آداب ادلاعء
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
**

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يستحب  :أي :حيب ،وصيغة االفتعال للمبالغة.

• اجلوامع من ادلاعء  :اختلف أهل العلم يف معناها ىلع قولني :أ -قيل :يه اليت جتمع األغراض الصاحلة واملقاصد الصحيحة ،أو جتمع اثلناء ىلع
اهلل -تعاىل -وآداب املسألة .ب -وقيل :يه ما اكن لفظه قليال ومعناه كثريا.
• يدع  :يرتك.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء باأللفاظ اليسرية اجلامعة ملعاين اخلري ،يلصل ادلايع إىل مطلوبه بأسهل طريق
 .2خص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جبوامع اللكم  ،فقد مجع هل شتات احلكم والعلوم يف كمات يسرية
 .3خري الالكم ما قل ودل  ،وذللك يستحب اإلجياز للوصول إىل املطلوب بأسهل طريق  ،وأيرس لفظ
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل 1421 ،ـه2001 -م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)5886( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Aisyah, ia berkata, "Aku belum pernah
melihat perempuan seperti Saudah binti
Zam'ah yang membuatku ingin seperti dia.
Ia perempuan yang memiliki kekuatan
jiwa." Aisyah berkata, "Ketika Saudah binti
Zam'ah menua, ia menyerahkan gilirannya
bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- kepada Aisyah. Ia berkata, "Wahai
Rasulullah, aku berikan giliranku
bersamamu kepada Aisyah." Maka
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallampun membagi giliran dua hari untuk
Aisyah; satu hari haknya dan satu hari lagi
hak Saudah".

 يقسم-صىل اهلل عليه وسلم- َكن رسول اهلل
 يومها ويوم سودة،لعائشة يومني

**

1266. Hadis:

: احلديث.1266

َ ً
ْ
ُ
رأيت امرأة أ َحب إيل أن أكون
 ما:عن اعئشة قالت
َ ْ
َْ
َْ َ ْ
َ
 ِم ِن امرأ ٍة فيها،بنت زمعة
ِ يف ِمسال ِخها ِمن سودة
ْ
ٌ
ْ
َ جعلت
يومها ِم ْن رسول اهلل
،كربت
ِ  فلما: قالت،ِحدة
، يا رسول اهلل: قالت، لعائشة-صىل اهلل عليه وسلمَ ْ
ْ جعلت
ُ
صىل-  «فاكن رسول اهلل،يو ِيم ِمنك لعائشة
قد
ْ
َ ، يقس ُم لعائشة يومني،-اهلل عليه وسلم
َ
ويوم
يومها
ِ ِ
َ
.»َس ْودة

Dari Aisyah, ia berkata, "Aku belum pernah melihat
perempuan seperti Saudah binti Zam'ah yang
membuatku ingin seperti dia. Ia perempuan yang
memiliki kekuatan jiwa." Aisyah berkata, "Ketika
Saudah binti Zam'ah menua, ia menyerahkan
gilirannya bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- kepada Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah,
aku berikan giliranku bersamamu kepada Aisyah."
Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun
membagi giliran dua hari untuk Aisyah; satu hari
haknya dan satu hari lagi hak Saudah".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah -raḍiyallāhu
'anhā- ini berisi satu informasi mengenai UmmulMukminin, Saudah binti Zam'ah -raḍiyallāhu 'anhā-.
Aisyah menuturkan bahwa Saudah binti Zam'ah adalah
wanita pilihan dan ia sendiri berangan-angan ingin
seperti dirinya. Ia menyebutkan salah satu sifatnya
yaitu dia adalah wanita yang memiliki jiwa yang kuat. Ia
juga mengabarkan tentang Saudah bahwa ketika ia
sudah menua dan khawatir akan ditinggalkan oleh Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia pun ingin agar dirinya
tetap menjadi istri beliau dan beruntung memperoleh
kemuliaan dan keutamaan tersebut, yaitu sebagai ibu
bagi kaum mukminin, dan salah seorang istri pemimpin
para rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ia berkata, "Aku
menyerahkan giliranku kepada Aisyah." Maka
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun
menerimanya dan beliau bermalam di rumah Aisyah
selama dua malam; malam milik Aisyah dan malam
milik Saudah.
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 فيه-ريض اهلل عنها- هذا احلديث اذلي ترويه اعئشة
ريض اهلل- يشء من خرب أم املؤمنني َسودة بنت زمعة
, فقد ذكرت اعئشة أنها اكنت من خيار النساء,-عنها
 وذكرت من,وأن اعئشة تمنت أن تكون مثلها

 وذكرت من.صفاتها أنها اكنت امرأة فيها قوة نفس
ً - خربها
 أنها ملا كربت وخشيت أن يُفارقها-أيضا
 أرادت أن تبىق يف-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

 وهو كونها,عصمته وأن تظفر بهذا الرشف والفضل
ًّ
صىل- أما للمؤمنني وزوجة من زوجات سيد املرسلني
, إين أهب نوبيت لـعائشة: فقالت،-اهلل عليه وسلم
 وَكن,-صىل اهلل عليه وسلم- فقبل ذلك رسول اهلل
.يبيت عند اعئشة يللتني يللتها ويللة سودة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• مسالخها  :املسالخ هو اجلدل ,ومعناه أن أكون أنا يه.
• من امرأة  :من هنا للبيان واستفتاح الالكم.

• ِحدة  :لم ترد اعئشة عيب سودة بذلك ،بل وصفتها بقوة انلفس وجودة القرحية.
• جعلت يويم  :نوبيت ووقت بيتوتيت.

فوائد احلديث:

ً
 .1جواز الصلح بني الزوجني ،وذلك حينما حتس املرأة من زوجها ً
إعراضا ،وختاف أن يفارقها؛ بأن تسقط عنه حقها ،أو بعضه من نفقة،
نفورا ،أو
أو كسوة ،أو مبيت ،أو غري ذلك من احلقوق عليه ،فال جناح عليها يف بذهلا هل ،وال جناح عليه يف قبوهل منها.
 .2بيان كمال عقل سودة -ريض اهلل عنها ,-حيث تنازلت عن القسم تلبىق من أمهات املؤمنني.

 .3إذا وهبت الزوجة يومها ويللتها لرضتها ،فال يلزم ذلك يف حق الزوج ،فله أن يدخل ىلع الواهبة ،وال يرىض بغريها عنها ،وإن ريض الزوج ،فهو
جائز.
 .4إذا اكن للزوج عدة زوجات ،فخصت الواهبة نوبتها لواحدة منهن ،تعينت هلا؛ كقصة سودة مع اعئشة ،وإن تركت حصتها من القسم ،من غري
ختصيص يف رضائرها ،فيسوي الزوج بينهن ،وَيرج الواهبة من القسم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ِّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موَس بن
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه-
 1998م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه-
2002م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م  -بلوغ املرام من
أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallampernah masuk kamar kecil. Maka aku dan
seorang anak sebayaku membawa wadah
berisi air dan sebuah tongkat. Lantas beliau
beristinja dengan air.

َكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يدخل

اخلالء ،فأمحل أنا وغالم حنوي إداوة من ماء
وعزنة؛ فيستنيج باملاء

 .1267احلديث:

**

1267. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال(( :اكن رسول Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia menuturkan,
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah masuk
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يدخل اخلالء ،فأمحل أنا
kamar kecil. Maka aku dan seorang anak sebayaku
َ
َ ًَ
َََ
وغالم حن ِوي إِد
اوة ِمن ماء َوعزنة؛ فيستنيج باملاء))membawa wadah berisi air dan sebuah tongkat. Lantas .
beliau beristinja dengan air".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يذكر خادم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو أنس Pelayan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, yakni Anas
bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- mengungkapkan bahwa
بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika masuk ke
وسلم -حينما يدخل موضع قضاء احلاجة ،اكن ييجء tempat buang hajat, ia dan seorang anak lain
bersamanya membawakan air untuk membersihkan
هو وغالم معه بطهوره ،اذلي يقطع به األذى ،وهو ماء
kotoran. Air ini berada dalam wadah kecil. Selain itu,
يف جدل صغري ،وكذلك يأتيان بما يسترت به عن نظر keduanya juga membawakan sesuatu yang bisa
انلاس ،وهو عصا قصرية يف طرفها حديدة ،يغرزها يف melindungi beliau dari pandangan manusia. Yakni
sebuah tongkat pendek yang ujungnya besi. Beliau
ً
األرض ،وجيعل عليها شيئا مثل :الرداء أو حنوه يقيه menancapkannya di tanah dan meletakkan sesuatu di
من نظر املارين ،ويسترت به ً
atasnya semisal kain panjang atau semacamnya yang
أيضا إذا أراد أن يصيل.
dapat melindungi beliau dari pandangan orang-orang
yang lewat, dan beliau juga menggunakannya sebagai
sutrah (pembatas) apabila hendak salat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > خدمه صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اتلطهر
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• غالم حنوي  :الغالم الفىت املمزي حىت يبلغ ،و"حنوي" يعىن هو مقارب يل يف السن.
َ
اإلناء الصغري من اجلدل جيعل للماء.
• إِداوة من ماء ِ :
ََ
العزنة  :عصا أقرص من الرمح هلا سنان.
•

• يستنيج باملاء  :يطهر باملاء اذلي يف اإلداوة ما أصاب السبيلني من أثر ابلول أو الغائط.
• اخلالء  :املاكن اخلايل ،املعد لقضاء احلاجة يف الفضاء.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -خبدمته انليب -عليه الصالة والسالم-.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2جواز االقتصار ىلع املاء يف االستنجاء ،وهو أفضل من االقتصار ىلع احلجارة؛ ألن املاء أنىق ،واألفضل اجلمع بني احلجارة واملاء ،فيقدم
احلجارة ،ثم يتبعها املاء؛ يلحصل اإلنقاء الاكمل.
ُْ
ُ
 .3استعداد املسلم َ
بطهوره عند قضاء احلاجة؛ ِلال حي ِوجه إىل القيام فيتلوث.
 .4حفظ العورة عند قضاء احلاجة عن أن ينظر إيلها أحد؛ ألن انلظر إىل العورة حمرم ،فاكن يركز العزنة يف األرض وينصب عليها اثلوب الساتر.
ً
 .5جواز استخدام الصغار ،وإن اكنوا أحرارا.
 .6جواز االستنجاء باملاء من ابلول والغائط.

 .7تعليم األبناء اآلداب اإلسالمية وتربيتهم عليها؛ يلتوارثوها.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه،
2005م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memakai
 دراعن يوم-صىل اهلل عليه وسلم- َكن ىلع انليب
dua baju besi ketika perang Uhud, lalu
beliau bangkit hendak naik ke atas batu
 فأقعد، فلم يستطع، فنهض إىل الصخرة،أحد
besar, namun tidak bisa. Lantas beliau
صىل اهلل عليه-  فصعد انليب،طلحة َتته
memerintah Ṭalḥah duduk di bawahnya
dan beliau naik di atasnya hingga berdiri
: فقال، عليه حىت استوى ىلع الصخرة-وسلم
tegak di atas batu besar tersebut. Az-Zubair
: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- سمعت انليب
mengatakan, aku mendengar Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengucapkan,
أوجب طلحة
"Ṭalhah pasti mendapatkan (Surga)".
**

1268. Hadis:

: احلديث.1268

َ الزبري بن
ُّ عن
 اكن ىلع: قال-ريض اهلل عنه- العوام
 فنهض، ِد ْراعن يوم أحد-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ
 فصعد، فأقعد طلحة حتته،إىل الصخرة فلم يستطع

Dari Az-Zubair bin al-'Awwām -raḍiyallāhu 'anhu- ia
menuturkan, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemakai dua baju besi ketika perang Uhud, lalu beliau
bangkit hendak naik ke atas batu besar, namun tidak
bisa. Lantas beliau memerintah Ṭalhah duduk di
bawahnya dan beliau naik di atasnya hingga berdiri
tegak di atas batu besar tersebut. Az-Zubair
mengatakan, aku mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- mengucapkan, "Ṭalḥah pasti mendapat
(Surga)".

 حىت استوى ىلع-صىل اهلل عليه وسلم عليه- انليب
ُ
-صىل اهلل عليه وسلم- سمعت انليب
: فقال،الصخرة
ْ  «أَ ْوج:يقول
.»ب طلحة
ِ
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memakai dua baju  يلبس قميصني من-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
besi untuk melindungi diri dari tikaman musuh ketika
perang Uhud. Beliau bangkit menuju sebuah batu ،حديد؛ حلمايته من طعنات األعداء يف غزوة أحد
besar untuk naik di atasnya, namun tidak bisa. Lantas ،فقام متوجها لصخرة؛ يلصعد عليها فلم يستطع
datanglah Ṭalḥah -raḍiyallāhu 'anhu-, lalu ia duduk di
صىل-  فقعد حتت انليب-ريض اهلل عنه- فجاء طلحة
bawah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliau
naik di atasnya hingga berhasil naik ke atas batu besar  فصعد عليه حىت صعد ىلع-اهلل عليه وسلم
tadi. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,  «أوجب:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،الصخرة
"Ṭalḥah pasti mendapatkan (Surga)". Maksudnya,
Ṭalḥah telah menetapkan Surga untuk dirinya dengan  أن طلحة قد أثبت نلفسه بعمله هذا أو:طلحة»؛ أي
tindakannya ini atau dengan aksi yang ia lakukan
. واستحقها بما عمل،بما فعل يف ذلك ايلوم اجلنة
dalam peperangan tersebut, dan ia berhak
mendapatkan Surga lantaran apa yang ia lakukan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وأمحد:راوي احلديث
َ  الزبري بن:اتلخريج
-ريض اهلل عنه- العوام
**

. سنن الرتمذي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أو رقيق ييق اجلسم من طعنات احلروب، قميص من حديد متشابك: • درع

:فوائد احلديث
. وأنه ال ينايف اتلولك والتسليم بالقدر، فيه إشارة إىل جواز املبالغة يف أسباب محاية انلفس.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2فيه فضيلة ظاهرة لطلحة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه2001 ،م .سلسلة األحاديث
الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة املعارف1422 ،ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .حتفة األحوذي
برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Adalah Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu
'anhu- apabila kedatangan rombongan
pasukan dari penduduk Yaman ia selalu
menanyai mereka, "Apakah di antara
kalian ada Uwais bin 'Āmir?" Sampai ia
berhasil menemui Uwais -raḍiyallāhu
'anhu-.Lalu ia berkata padanya, "Apakah
engkau Uwais bin 'Āmir?" Orang itu
menjawab, "Ya." Umar berkata, "(Engkau)
berasal dari kabilah Murād yang
merupakan sumber kabilah Qaran?" Ia
menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi,
"Engkau dulu mengidap penyakit belang,
lalu engkau sembuh kecuali pada bagian
kulit sebesar keping dirham?" Ia
menjawab, "Ya." "Engkau memiliki ibu?" Ia
 إذا أىت-ريض اهلل عنه- َكن عمر بن اخلطاب
menjawab, "Ya." Umar berkata, "Aku
mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa  أفيكم أويس بن:عليه أمداد أهل ايلمن سأهلم
sallam- bersabda, "Akan datang pada
اعمر؟
kalian Uwais bin 'Āmir bersama
rombongan pasukan penduduk Yaman dari
kabilah Murād yang merupakan sumber
kabilah Qaran. Ia dulu mengidap penyakit
belang, lalu Allah menyembuhkannya
kecuali pada bagian kulit sebesar keping
dirham. Ia memiliki ibu yang ia berbakti
padanya. Seandainya ia bersumpah atas
nama Allah pasti Dia mewujudkannya,
maka jika engkau bisa (memintanya) agar
ia memohonkan ampunan untukmu,
lakukanlah!" Maka mohonkan ampun
untukku." Uwaispun memohonkan
ampunan untuk Umar. Lalu Umar berkata
padanya, "Engkau ingin ke mana?" Ia
menjawab, "Kufah"...
**

1269. Hadis:

Dari Usair bin 'Amr, yang juga dikenal dengan nama
Ibnu Jabir, menuturkan, "Apabila Umar bin Khaṭṭāb raḍiyallāhu 'anhu- kedatangan rombongan pasukan
dari penduduk Yaman ia selalu menanyai mereka,
"Apakah di antara kalian ada Uwais bin 'Āmir?" Sampai
ia berhasil menemui Uwais -raḍiyallāhu 'anhu-. Ia lalu
berkata padanya, "Apakah engkau Uwais bin 'Āmir?"
Orang itu menjawab, "Ya." Umar berkata, "(Engkau)
berasal dari kabilah Murād yang merupakan sumber
kabilah Qaran?" Ia menjawab, "Ya." Umar bertanya
lagi, "Engkau dulu mengidap penyakit belang, lalu
engkau sembuh kecuali pada bagian kulit sebesar
keping dirham?" Ia menjawab, "Ya." "Engkau memiliki
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: احلديث.1269

ُ
َ َ
 اكن ُعمر: ابن جابر قال: ويقال،عن أ َسري بن عمرو
َْ ُ َ َْ ََ ََ َ
اد أه ِل
 ِإذا أىت عليه أمد-ريض اهلل عنه- بن اخلطاب
ََ ََ َ
ُ  أَف:ايلَ َمن َسأَل َ ُهم
ُ يكم أُ َويس
بن َاع ِمر؟ حىت أىت ىلع
ِ
ُ َْ
ُ
َ
ُ
َ
 أنت أويس بن اع ِمر؟: فقال هل-ريض اهلل عنه- أ َويس
َ
َ
ُ
َ َ َ
َ
: قال، ن َعم: ِم ْن ُم َرا ٍد ثم ِم ْن ق ْر ٍن؟ قال: قال، ن َعم:قال
َ
َ ََََ ٌ ََ َ َ َ َ
:ربأت ِمنُه ِإال َم ْو ِض ِّع ِدرهم؟ قال
 ف،فاكن بِك برص
َ َ َ َ
 َس ِمعت رسول اهلل: قال، نعم: لك َو ِادلة؟ قال: قال،نعم
ُ ُ ََ
يكم أ َويس
 «يَ ِأيت عل: يقول-صىل اهلل عليه وسلمَ
ُ
َْ
َْ
ُ
 ثم ِم ْن ق ْرن،بن َاع ِمر َم َع أم َدا ِد أه ِل ايلَ َمن ِم ْن ُم َراد

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ibu?" Ia menjawab, "Ya." Umar berkata, "Aku
mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Akan datang pada kalian Uwais bin 'Āmir
bersama rombongan pasukan penduduk Yaman dari
kabilah Murād yang merupakan sumber kabilah Qaran.
Ia dulu mengidap penyakit belang, lalu Allah
menyembuhkannya kecuali pada bagian kulit sebesar
keping dirham. Ia memiliki ibu yang ia berbakti
padanya. Seandainya ia bersumpah atas nama Allah
pasti Dia mewujudkannya, maka jika engkau bisa
(memintanya) agar ia memohonkan ampunan untukmu
lakukanlah." Maka mohonkan ampun untukku."
Uwaispun memohonkan ampunan untuk Umar. Lalu
Umar berkata padanya, "Engkau ingin ke mana?" Ia
menjawab, "Kufah." Umar berkata, "Maukah aku
tuliskan surat khusus untukmu pada gubernurnya (agar
ia memuliakanmu)?" Ia menjawab, "Bila aku berada di
tengah orang-orang miskin itu lebih aku sukai.” Di
tahun berikutnya, seorang laki-laki dari kalangan
pemuka mereka (penduduk Kufah) menunaikan haji. Ia
bertemu Umar yang lantas menanyakan tentang Uwais
padanya. Orang itu menjawab, “Aku meninggalkannya
dalam keadaan miskin dan hanya memiliki sedikit
harta.” Umar berkata, “Aku mendengar Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Akan datang
pada kalian Uwais bin 'Āmir bersama rombongan
pasukan penduduk Yaman dari kabilah Murād yang
merupakan sumber kabilah Qaran. Ia dulu mengidap
penyakit belang, lalu Allah menyembuhkannya kecuali
pada bagian kulit sebesar keping dirham. Ia memiliki
ibu yang ia berbakti padanya, seandainya ia
bersumpah atas nama Allah pasti Dia mewujudkannya.
Maka jika engkau bisa (memintanya) agar ia
memohonkan ampunan untukmu, lakukanlah." Maka
(ketika kembali) orang itupun mendatangi Uwais, lalu
berkata, “Mohonkanlah ampunan untukku.” Uwais
berkata, “Justru engkau yang baru saja menempuh
perjalanan amal saleh (haji) yang lebih pantas
mendoakan, maka mohonkanlah ampunan untukku.” Ia
bertanya, “Apakah engkau bertemu Umar?” Orang itu
menjawab, “Ya.” Lantas Uwais memintakan ampunan
untuknya yang menyebabkan orang-orang langsung
tahu akan keutamaannya (dan berbondong-bondong
mendatanginya), sehingga iapun menghilang (dari
Kufah).” Dalam riwayat lain yang juga berasal dari
Usair bin Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa penduduk
Kufah bertamu pada Umar -raḍiyallāhu 'anhu- dan di
antara mereka ada seseorang yang senang mengejek
Uwais. Umar bertanya, “Apakah di sini ada seseorang
dari kabilah Qaran?” Orang itu pun maju. Umar
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َ َ
ُ َ َ َُ َ ْ َ َ
ُْ ََََ ٌ ََ
ادلة ه َو
ِ  هل و،وضع ِدرهم
ِ  فربأ ِمنه ِإال م،اكن بِ ِه برص
َْ َ
َ
ْ َ َ ْ ََ ْ ْ َ َََ
ت أن
 ف ِإن استطع، ل ْو أق َس َم َىلع اهلل ألبره،بِ َها بَ ُّر
َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
 فقال هل،هل
يستغ ِفر لك فافعل» فاستغ ِفر ِيل فاستغفر
َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ َ
َ ُ
ُ َْ
 أال أكتب لك ِإىل: قال، الكوفة: أي َن ت ِريد؟ قال:ُعمر
َ َ َ ُِّ َ َ
َ ْ  أَ ُكون يف َغ:َاع ِمل َها؟ قال
 فلما،ب إِيل
اس أح
ِ ربا ِء انل
ِ
ِ
َ ََ
ْ ُْ َ َ َ َ
َْ ْ ٌُ َ َ
َافق
َ
 فو،اكن ِمن العام المق ِبل حج رجل ِمن أرشافِ ِهم
ُ َ ََ َ
َ َ
ُ ْ َ
ُ
 ت َركتُه َرث ابليت ق ِليل: فقال، ف َسأهل ع ْن أ َويس،ع َمر
ْ
ِ َال َمت
صىل اهلل عليه-  سمعت رسول اهلل: قال،اع
ُ ُ َ َ َْ
َ َْ َ َ َ ُ
َ
 «يأ ِيت عليكم أويس بن اع ِمر مع أمدا ٍد: يقول-وسلم
َ
ُ
َْ
َ َ
 اكن بِ ِه بَ َرص، ثم ِم ْن ق ْرن،ِم ْن أه ِل ايلَ َمن ِم ْن ُم َراد
َْ َ
َ  َ ُهل َو،ربأَ ِمنْه إال َم ْوض َع د ْر َهم
َ َ َف
ادلة ُه َو بِ َها بَ ٌّر ل ْو أق َس َم
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ْ َ َ َ ْ
ْ َ َ ْ ََ ْ ْ َ ُ َََ
» فاف َعل،ت أن ي َ ْستَغ ِفر لك
 ف ِإن استطع،َىلع اهلل ألبره
َ
َ
ْ ْ
ْ َ ُ ْ َ ْ
ً فَأَ َىت أُ َو
ت أح َدث عه ًدا
 أن: قال،استَغ ِفر ِيل
: فقال،يسا
َ
ْ  َف،ب َس َفر َصالح
َ  لَق: قال،استَ ْغف ْر يل
، ن َعم:يت عمر؟ قال
ِ
ٍِ ٍ ِ
ِ ِ
َُ َ َ َ
ْ َ ََ ََ َْ َ
 ويف. فانطلق ىلع وج ِه ِه، فف ِطن هل انلاس،فاستغفر هل
ُ
َ َ ُ َ َ
 أن أهل الكوف ِة َوف ُدوا:رواية أيضا عن أ َسري بن جابر
ٌ
 وفيهم َر ُجل ِممن اكن-ريض اهلل عنه- ىلع عمر
َ
ْ ُ
ٌ َ ُ
َ
هاهنَا أ َحد ِم َن
 هل: فقال عمر،ي َ ْسخ ُر بِأ َوي ٍس
َ
َ الق َرنيِّني؟ َف
 إِن رسول اهلل: فقال عمر،جاء ذلك الرجل
ِ
ً ُ َ
َْ
ُ ال يَأْت
يكم
 « ِإن رج: قد قال-صىل اهلل عليه وسلمِ
ُ َ َ َ ٌ ْ َُ َُ ُ َ ُ َ َ َ
ُ َ ري أُ ٍّم
َ ع بايلَ َمن َغ
،هل
ِ ِ  ال يد، أويس:ِمن ايلم ِن يقال هل
َ َ
ٌ ََ
َ فَأَ ْذ َهبَ ُه إال َموضع،-تعاىل- اض فَ َد َاع اهلل
قد اكن بِ ِه بي
ِ
ِ
َ َ ِّ
ْ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ِّ
 فليَ ْستَغ ِفر،ك ْم
 فمن ل ِقيه ِمن،ار أو ادلره ِم
ِ ادلين
ُ َل
: قال-ريض اهلل عنه-  عن عمر: ويف رواية هل.»كم
ِّ
: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- ِإين سمعت رسول اهلل
َ َ ٌ َ َ ََُ ٌ َ ُ َُ َ ُ ٌ ُ َ
َ «إن َخ
ادلة َوَكن
ِ  وهل و، أويس:ري اتلابِ ِعني رجل يقال هل
ِ
َ َْ ْ ََْ ُ ُُ َ ٌ ََ
ُ
.» فليستغ ِفر لكم، فمروه،بِ ِه بياض

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
berkata, “Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah
bersabda, “Sesungguhnya seseorang dari Yaman akan
datang pada kalian, namanya Uwais. Ia tidak
meninggalkan di Yaman selain ibunya. Ia dulu
mengidap penyakit belang, lalu ia berdoa pada Allah Ta'ālā- hingga Dia menghilangkan penyakitnya itu
selain pada bagian kulit sebesar keping dinar atau
dirham, maka siapa di antara kalian yang
menjumpainya hendaknya (memohon) agar ia
memintakan ampun untuk kalian.” Dalam riwayat
lainnya dari Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, ia menuturkan,
“Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik tabiin
adalah seseorang yang bernama Uwais. Ia memiliki
seorang ibu dan ia dulunya mengidap penyakit belang.
Mintalah padanya supaya ia bersedia memohonkan
ampunan untuk kalian”!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Apabila Umar bin Khaṭṭāb kedatangan rombongan
pasukan dari Yaman yang membantu pasukan
muslimin dalam perang ia selalu menanyai mereka,
“Apakah di antara kalian ada Uwais bin 'Āmir.” Ia terus
melakukan hal ini hingga Uwais -raḥimahullāh- datang.
Umar berkata padanya, “Apakah engkau Uwais bin
'Āmir?” Ia menjawab, “Ya.” Umar bertanya, “Apakah
engkau dari kabilah Murād yang merupakan sumber
kabilah Qaran?” Ia menjawab, “Ya.” Umar bertanya
lagi, “Apakah dulu engkau mengidap penyakit belang
lalu engkau sembuh kecuali pada bagian kulit sebesar
keping dirham?” Ia menjawab, “Ya.” Umar
menanyakan, “Apakah engkau masih memiliki seorang
ibu?” Ia menjawab, “Ya.” Lalu Umar mengatakan, “Aku
pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, bahwa akan datang pada kalian
Uwais bin 'Āmir bersama rombongan pasukan perang
dari penduduk Yaman, dari kabilah Murād yang
merupakan sumber kabilah Qaran. Ia dulu mengidap
penyakit belang lalu Allah menyembuhkannya kecuali
pada bagian kulit sebesar satu keping dirham, dan ia
memiliki ibu yang ia berbakti padanya. Seandainya ia
bersumpah atas nama Allah dalam memperoleh satu
perkara pasti Allah mewujudkan tercapainya perkara
yang disumpahkan tersebut. Wahai Umar, jika engkau
bisa memintanya agar ia memohonkan ampun untuk
dirimu maka lakukanlah!” Hadis ini tidak boleh
dipahami bahwa Uwais lebih utama dari Umar, juga
jangan dipahami bahwa Umar tidak diampuni, karena
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**

اكن عمر بن اخلطاب إذا أىت عليه مجااعت الغزاة من
،أهل ايلمن اذلين يمدون جيوش اإلسالم يف الغزو

 فما زال كذلك حىت، أفيكم أويس بن اعمر:سأهلم

 هل أنت أويس: فقال هل عمر-رمحه اهلل- جاء أويس
 هل أنت من قبيلة مراد: قال عمر، نعم:بن اعمر؟ قال

 وهل اكن بك: ثم قال هل عمر، نعم:ثم من قرن؟ قال
ُ
 قال، نعم:برص فشفيت منه إال موضع درهم؟ قال
 فإين سمعت: فقال عمر، نعم: هل لك وادلة؟ قال:عمر

 إنه سيأيت: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 مع مجااعت الغزاة من أهل،عليكم أويس بن اعمر
ايلمن من قبيلة مراد ثم من قرن وَكن به برص فشفاه

 لو أقسم، هل وادلة هو بار بها،اهلل منه إال موضع درهم
ِّ ىلع اهلل حبصول أمر
ألبره اهلل حبصول ذلك املقسم
ىلع حصوهل فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك
 وال أن، وال يفهم من هذا أفضليته ىلع عمر،فافعل

عمر غري مغفور هل لإلمجاع ىلع أن عمر أفضل منه

 إنما مضمون ذلك،ألنه تابيع والصحايب أفضل منه
ً
 وإرشاد،اإلخبار بأن أويسا ممن يستجاب هل ادلاعء
ُ
عمر إىل االزدياد من اخلري واغتنام داعء من ترىج
، وهذا حنو مما أمرنا انليب به من ادلاعء هل،إجابته

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
telah terjadi ijma’ (konsensus) bahwa Umar lebih utama
dari Uwais sebab Uwais hanyalah seorang tabiin yang
mana seorang sahabat tentunya lebih utama dari
dirinya. Intisari dari hadis ini hanyalah mengabarkan
bahwa Uwais termasuk orang yang doanya mustajab
dan sebagai arahan untuk Umar agar ia terus
menambah kebaikan dan meraih doa orang yang
diharapkan kemustajabannya. Hal ini persis seperti
perintah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada kita
untuk selalu mendoakan beliau, berṣalawat untuk
beliau dan memintakan derajat wasīlah untuk beliau,
meskipun Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lebih baik
dari seluruh keturunan Adam. Kemudian Umar
memintanya memohonkan ampun untuk dirinya, maka
Uwais pun memintakan ampun untuknya. Kemudian
Umar berkata padanya, “Kemana engkau akan pergi?”
Ia menjawab, “Kufah.” Umar berkata, “Maukah aku
tuliskan surat khusus untukmu pada gubernurnya agar
ia memberimu harta baitul mal umat islam yang bisa
mencukupi
keperluanmu?”
Uwais
menjawab,
“Sungguh aku lebih suka hidup bersama orang-orang
awam dan kaum fakir mereka.” Di tahun berikutnya,
seorang pemuka penduduk Kufah menunaikan haji.
Lalu ia menjumpai Umar yang lantas menanyainya
tentang Uwais. Ia berkata, “Aku meninggalkannya
sedang
rumahnya
sangat
sederhana
dan
perabotannya amat sedikit.” Umar berkata, “Aku
pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, “Aku pernah mendengar Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Akan datang
pada kalian Uwais bin 'Āmir bersama rombongan
pasukan dari penduduk Yaman, dari kabilah Murād
yang merupakan sumber kabilah Qaran. Ia dulu
mengidap
penyakit
belang
lalu
Allah
menyembuhkannya kecuali pada bagian kulit sebesar
satu keping dirham, dan ia memiliki ibu yang ia berbakti
padanya. Seandainya ia bersumpah atas nama Allah
dalam memperoleh satu perkara pasti Allah
mewujudkan tercapainya perkara yang disumpahkan
tersebut. Wahai Umar, jika engkau bisa memintanya
agar ia memohonkan ampun untukmu maka
lakukanlah!” Maka orang tersebutpun mendatangi
Uwais, lalu berkata padanya, “Mohonkanlah ampunan
untukku!” Uwais menjawab, “Justru engkau yang baru
saja menempuh perjalanan amal saleh (haji) yang lebih
pantas mendoakan, maka mohonkanlah ampunan
untukku!” Pada saat itu juga Uwais merasa bahwa bisa
jadi orang ini telah bertemu Umar, maka ia pun
menanyainya, “Apakah engkau bertemu Umar?” Orang
itu menjawab, “Ya.” Lalu Uwais memintakan ampunan
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والصالة عليه وسؤال الوسيلة هل وإن اكن انليب أفضل
 ثم، ثم سأهل عمر أن يستغفر هل فاستغفر هل.ودل آدم

 ما هو املاكن اذلي سوف تذهب إيله؟:قال هل عمر

 هل أكتب لك إىل أمريها: قال عمر، الكوفة:فقال

يلعطيك من بيت مال املسلمني ما يكفيك؟ قال
ِّ
،أحب إيل
 ألن أكون يف عوام انلاس وفقرائهم:أويس
 حج رجل من أرشاف أهل،فلما اكن من العام املقبل
 تركته:الكوفة فقابل عمر فسأهل عمر عن أويس فقال
وبيته متواضع وأثاث بيته قليل قال عمر سمعت

 إنه سيأيت: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 مع مجااعت الغزاة من أهل،عليكم أويس بن اعمر
ايلمن من قبيلة مراد ثم من قرن وَكن به برص فشفاه

 لو أقسم، هل وادلة هو بار بها،اهلل منه إال موضع درهم
ِّ ىلع اهلل حبصول أمر
ألبره اهلل حبصول ذلك املقسم
ىلع حصوهل فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك
ً
، استغفر يل: فأىت ذلك الرجل أويسا فقال هل.فافعل
ً
 أويس أنت أقرب عهدا بسفر صالح فاستغفر:فقال
 هل لقيت: فقال هل، فتنبه أويس أنه لعله ليق عمر،يل
 فاستغفر أويس هل فتنبه انلاس هلذا، نعم:عمر؟ قال
 فخرج من الكوفة وذهب إىل،األمر فأقبلوا عليه

.ماكن آخر ال يعرفه فيه انلاس

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
untuknya. Kemudian, orang-orangpun mengetahui
keutamaan Uwais ini sehingga mereka berbondongbondong mendatangi dirinya. Karenanya, Uwais lalu
meninggalkan Kufah dan pergi ke tempat lain di mana
ia tidak dikenal manusia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :رواه مسلم.
عمر ُ
ُ
بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َ
• الكوفة  :مدينة وسط العراق غرب نهر الفرات ُم ِّرصت أيام عمر ابن اخلطاب  17ـهوقيل 19ه.
• َرث ابليت  :قليل املتاع ،والرثاثة :حقارة املتاع وضيق العيش.
ْ
اع  :لك ما يُنتَ َفع به ُ
• ال َمتَ ِ
ويرغب يف اقتنائه؛ اكلطعام وأثاث ابليت والسلعة واألداة واملال.
َ ْ ُ
• أح َدث  :أقرب.
• َف َفط َن َ ُ
هل انلاس  :تنبهوا هل.
ِ
َ َْ ََ ََ َ ْ
• فانطلق ىلع وج ِه ِه  :أي خرج من الكوفة.
• َبيَاض  :هو الربص كما جاء يف رواية أخرى.
• َغ ْ َ
رباء انلاس  :وهم فقراؤهم وصعايلكهم ومن ال يُعرف عينه من أخالطهم.
َْ
• األم َداد  :مجع َم َدد :وهم األعوان وانلارصون اذلين اكنوا يمدون املسلمني يف اجلهاد.
• ِم ْن ُم َراد  :اسم لقبيلة.
َ
• ِم ْن ق ْرن  :بطن من قبيلة مراد.
ََََ ُ
ربأ  :فش ِيف.
•ف
ُّ
• بَر  :بالغ يف الرب واإلحسان إيلها.
َ
• ي َ ْسخر  :يستهزئ.
َ
َ
َ
َ َْ
َ
• ل ْو أق َس َم َىلع اهلل ألبَره  :لو حلف ىلع اهلل بأمر من األمور ألبر قسمه.

فوائد احلديث:
 .1فضل أويس بن اعمر وأنه خري اتلابعني.
 .2معجزة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا فيه من اإلخبار باألمر قبل وقوعه ،وذكر أويسا باسمه ،وصفته ،وعالمته ،واجتماعه بعمر ،وإنما يعلم
انليب ما أطلعه اهلل عليه من الغيب فقط.
ُ
 .3ما فعله عمر -ريض اهلل عنه -تبليغ الرشيعة ونرش السنة ،واإلقرار بالفضل ألهله ،واثلناء ىلع من ال َيىش عليه عجب بذلك.

 .4تواضع عمر -ريض اهلل عنه -وحرصه ىلع اخلري ،وهو يومئذ خليفة املسلمني.
 .5جواز اعزتال انلاس إذا خيش املرء ىلع نفسه الفتنة.

 .6اإلنسان جبوهره وليس بمظهره ،وذللك؛ فإن مقياس العباد للناس غري مقياس احلق -تبارك وتعاىل-؛ فانلاس ينظرون إىل مظاهر ادلنيا وزينتها
وذللك يسخرون من املؤمنني ،واحلق سبحانه ينظر إىل قلوب عباده وأعماهلم.

 .7اإلقرار بالفضل ألهله.

 .8فضل بر الوادلة وأنه من أفضل القربات.

 .9طلب ادلاعء من الصاحلني وإن اكن الطالب أفضل ،برشط أال يدع الطالب ادلاعء بنفسه وأن يأمن من حصول فتنة للمطلوب منه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح
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مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة
الرسالة1407 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)3436( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Apabila Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemasuki waktu sore hari, beliau
 إذا أمىس-صىل اهلل عليه وسلم- َكن نيب اهلل
mengucapkan, "Kami memasuki waktu
sore hari dan segala kekuasaan hanya milik  ال هلإ، واحلمد هلل، أمسينا وأمىس امللك هلل:قال
Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak
إال اهلل وحده ال ِشيك َل
ada Ilah yang berhak disembah selain Allah
Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya".
**

1270. Hadis:

: احلديث.1270

 اكن نيب: قال-ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
Apabila Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memasuki
waktu sore hari, beliau mengucapkan, "Kami memasuki
waktu sore hari dan segala kekuasaan hanya milik
Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada Ilah yang
berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa tidak
ada sekutu bagi-Nya." Perawi berkata, "Aku lihat beliau
membaca (dalam doa itu), "Bagi-Nya-lah segala
kekuasaan dan bagi-Nya-lah segala puji dan Dia-lah
Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabbku,
aku memohon kepada-Mu kebaikan yang ada di malam
ini dan kebaikan yang terdapat setelahnya. Aku
berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang ada di
malam ini dan kejelekan yang terdapat setelahnya.
Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari
kemalasan dan kejelekan umur tua. Wahai Rabbku,
aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan azab
kubur." Apabila beliau berada di pagi hari, beliau
mengucapkan doa itu juga, "Kami memasuki waktu
pagi dan segala kekuasaan hanya milik Allah".

 «أمسينا: إذا أمىس قال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

 ال هلإ إال اهلل وحده ال، واحلمد هلل،وأمىس امللك هلل
ُ ََ
 «هل امللك وهل:يهن
ِ  أراه قال ِف:رشيك هل» قال الراوي
ِّ ،احلمد وهو ىلع لك يشء قدير
رب أسألك خري ما يف
 وأعوذ بك من رش ما يف،هذه الليلة وخري ما بعدها

، رب أعوذ بك من الكسل،هذه الليلة ورش ما بعدها
َ وسو ِء ال
ُ
، رب أعوذ بك من عذاب يف انلار،رب
ِ
ِ ك
 وإذا أصبح قال ذلك أيضا «أصبحنا،»وعذاب يف القرب

.»وأصبح امللك هلل

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dia antara petunjuk Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa assalām- ketika masuk waktu pagi hari dan sore hari ialah
mengucapkan doa yang penuh berkah ini. Ucapan
beliau, "Kami memasuki waktu sore hari dan segala
kekuasaan hanya milik Allah," yakni, kami memasuki
waktu sore hari dan kekuasaan pada sore itu
selamanya milik Allah dan khusus untuk-Nya. "Dan
segala puji hanya milik Allah," yakni, kami dan semua
pujian hanya menjadi milik Allah. Yaitu, kita
mengetahui pada sore ini bahwa segala kekuasaan
dan pujian hanya milik Allah, bukan milik selain-Nya.
"Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah,"
yakni, Dia-lah satu-satunya Zat yang memiliki sifat
uluhiyah. Ucapan beliau, "Wahai Rabbku, aku
memohon kepada-Mu kebaikan malam ini," yakni,
malam itu sendiri. "Dan kebaikan yang ada di
dalamnya," yakni, kebaikan yang muncul, yang terjadi
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**

 عند دخول-عليه الصالة والسالم- اكن من هديه
: فقوهل،الصباح واملساء أن يقول هذه األدعية املباركة

(أمسينا وأمىس امللك هلل) أي دخلنا يف املساء ودام
ً
 (واحلمد هلل) أي مجيع احلمد،خمتصا به
امللك فيه هلل

 أي أمسينا وعرفنا فيه أن امللك هلل وأن احلمد،هلل
ً
. (وال هلإ إال اهلل) أي منفردا باأللوهية،هلل ال لغريه
 (رب أسألك من خري هذه الليلة) أي ذاتها:قوهل
وعينها (وخري ما فيها) أي من خري ما ينشأ ويقع

 (وأعوذ بك من،وحيدث فيها وخري ما يسكن فيها

رشها ورش ما فيها) أي من الليايل وما فيها من رش
َ
) (امهلل إين أعوذ بك من الك َسل.يلحق ادلين وادلنيا
 ويكون ذلك،أي اتلثاقل يف الطاعة مع االستطاعة

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
dan timbul di malam itu dan apa yang ada di dalamnya. .لعدم انبعاث انلفس للخري مع ظهور االستطاعة
" Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan malam ini
َ (وسوء ال
ِ
dan kejelekan yang ada di malam ini," yakni, كرب) بمعىن اهلرم واخلرف وكرب السن املؤدي
(kejelekan) dari malam-malam dan kejelekan yang ada إىل تساقط بعض القوى وضعفها وهو الرد إىل أرذل
di dalamnya yang berhubungan dengan agama dan
العمر؛ ألنه يفوت فيه املقصود باحلياة من العلم
dunia. "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari
kemalasan,"
yaitu,
merasa
berat
dalam ، ملا يورثه كرب السن من ذهاب العقل،والعمل
(melaksanakan) ketaatan padahal mampu. Hal ini  والقصور عن القيام،واختالط الرأي واتلخبط فيه
disebabkan tidak adanya dorongan jiwa untuk
melakukan kebaikan seiring dengan adanya  وروي بإساكن،بالطاعة وغري ذلك مما يسوء احلال
kemampuan. "Dan pikun," yakni, usia renta yang ابلاء بمعىن ابلطر أي الطغيان عند انلعمة واتلعاظم
menyebabkan hilangnya sebagian kekuatan dan
 (وعذاب القرب) أي من نفس عذابه أو،ىلع انلاس
adanya kelemahan, yaitu kembali ke usia yang paling
hina karena pada saat itu lenyaplah tujuan dari صىل اهلل عليه-  (وإذا أصبح) أي دخل.مما يوجبه
kehidupan berupa ilmu dan amal. "Dan kejelekan umur  ما يقول يف املساء: يف الصباح (قال ذلك) أي-وسلم
tua," artinya pikun dan kemerosotan akal. Ada yang
ً
meriwayatkan kata tersebut dengan mensukunkan (أيضا) أي لكن يقول بدل "أمسينا وأمىس امللك
huruf bā' yang berarti kesombongan. Yakni, tindakan هلل" (أصبحنا وأصبح امللك هلل) ويبدل ايلوم بالليلة
melampaui batas saat (mendapatkan) kenikmatan dan
menyombongkan diri kepada manusia. Yang dimaksud  ويذكر، امهلل إين أسالك من خري هذا ايلوم:فيقول
dengan kejelekan umur tua yaitu sesuatu yang
.الضمائر بعده
diakibatkan oleh usia tua berupa hilangnya akal,
bercampur-baurnya fikiran, kacau-balau, dan lalai
dalam melaksanakan ketaatan, serta hal lainnya yang
memperburuk keadaan. "Dan azab kubur," yakni,
seperti azab itu atau sesuatu yang menyebabkan
timbulnya azab tersebut. "Apabila beliau berada di pagi
hari," yakni, ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammasuk waktu pagi. "Beliau mengucapkan doa itu,"
yakni, apa yang diucapkan di sore hari. "Juga," yakni,
akan tetapi beliau mengganti kalimat, "Kami memasuki
waktu sore dan segala kekuasaan hanya milik Allah"
dengan kalimat, "Kami memasuki waktu pagi dan
segala kekuasaan hanya milik Allah." Beliau mengganti
kata malam dengan kata hari lalu mengucapkan, "Ya
Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu
kebaikan hari ini," dan beliau menyebutkan berbagai
kata ganti setelahnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر الصباح واملساء:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن َمسعود:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. قال معهن: • قال فيهن
َ • سوء ال
. املرض واهلرم: رب
ِ
ِ ك
. دخل يف املساء: • إذا أمىس
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• أمىس امللك هلل  :أي استمر دوام امللك هلل.

• خري ما يف هذه الليلة  :أي خري الليلة يف ادلين وادلنيا أما ادلنيا فحصول األمن والسالمة ،وأما خري اآلخرة فمثل اتلوفيق لقيام الليل وإحيائه
بالصالة واذلكر.
• الكسل  :هو عدم انبعاث انلفس للخري مع القدرة عليه.

فوائد احلديث:
 .1حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هذا اذلكر و مواظبته عليه.
 .2استحباب هذا اذلكر يف الصباح واملساء.
 .3اهلل -سبحانه -واحد ال رشيك هل يف ذاته وال صفاته وال أفعاهل وال يف ملك يشء من خملوقاته.
 .4الكسل وسوء الكرب تمنع العبد من الطاعة والشكر؛ ذللك يستحب أن يستعيذ باهلل منهما.
 .5إثبات عذاب القرب نسأل اهلل العافية.
 .6ينبيغ ىلع العبد االجتهاد يف الطاعة وإحسان العبادة تلحصيل انلجاة يف ادلارين.
 .7جواز إضافة اخلري والرش إىل الليل.
 .8فيه ديلل ىلع وجود انلار وعذابها.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني للنووي .حتقيق ماهر الفحل .ط األوىل 1428ه ،دار
ابن كثري ،دمشق  -بريوت .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل آل مبارك ،حتقيق :عبد اللعزيز آل محد ،دار العاصمة الرياض ،ط :االوىل1423 ،ه .نزهة
املتقني ،ملجموعة من املؤلفني ،مؤسسة الرسالة ،ط :الرابعة عرش1407 ،ه .بهجة انلاظرين ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط :اثلاثلة،
1418ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد نارص العمار.دار كنوز إشبيليا ،الرياض ط1430 :ه .العلم اهليب يف رشح اللكم الطيب ،بدر ادلين العيين ،حتقيق
خادل املرصي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة اثلانية 1421ه.

الرقم املوحد)3008( :
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ُ
َُ َ
ُ
ُك أميت معاىف إال المجاهرين

 .1271احلديث:

Semua umatku dimaafkan kecuali para
mujahir (orang-orang yang terangterangan bermaksiat).
**

1271. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول
ُ
ً
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :لك أميت ُم َعاىف إال
َ
ُ
الم َ
المجاهرين ،وإن من ُ
ُ
جاهرة أن يعمل الرجل بالليل
ً
ْ
عمال ،ثم يُص ِبح وقد َسرته اهلل عليه ،فيقول :يا فالن،
ُ
َع ِملت َ
ابلارحة كذا وكذا ،وقد بَات ي َ ْسرته ربه،
ُ
ويصبح يَكشف س ْ َ
رت اهلل عنه».
ِ

درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu-, seraya bersabda,
"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam bersabda, "Semua umatku dimaafkan kecuali
para mujahir (orang-orang yang terang-terangan
bermaksiat) dan termasuk terang-terangan ialah
seseorang melakukan suatu perbuatan di malam hari
lalu pagi tiba dan Allah telah menutupi perbuatan
tersebut. Lantas orang itu berkata, "Wahai fulan, tadi
malam aku melakukan ini dan itu." Padahal Allah telah
menutupi perbuatan itu pada malam hari dan ketika
pagi tiba, ia menyingkap tabir Allah atas dirinya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

لك املسلمني قد اعفاهم اهلل إال من فضح نفسه بأن Semua kaum muslimin telah dimaafkan oleh Allah
kecuali orang yang membuka aibnya sendiri yaitu ia
يعمل املعصية بالليل فيسرته اهلل -عز وجل ،-فيصبح melakukan kemaksiatan pada malam hari lalu Allah
menutupinya. Lantas di pagi harinya, orang itu
وَيرب بها انلاس ،فاهلل يسرته وهو يفضح نفسه.
memberitahukannya kepada orang. Allah telah
menutupi perbuatannya, sedangkan dia membuka aib
dirinya sendiri.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• معاىف  :من العافية أي :ساملون حمفوظون.

• املجاهرون  :املعلنون باملعايص املتحدثون بها ىلع سبيل اتلفاخر.

فوائد احلديث:
ُ
 .1قبح املجاهرة باملعصية بعد سرت اهلل -تعاىل-.
 .2اجلهر باملعصية يدل ىلع استخفاف حبق اهلل ورسوهل وصاليح املؤمنني.
ِ .3عظم ذنب املجاهرين اذلين يتقصدون إظهار املعايص.
 .4يف املجاهرة باملعصية إشاعة الفاحشة بني املؤمنني.
 .5من سرته اهلل يف ادلنيا سرته يف اآلخرة ،وهذا من سعة رمحة اهلل -تعاىل -بعباده.
 .6يف املجاهرة إغضاب اهلل -عز وجل ،-ويف التسرت مع اتلوبة احلصول ىلع سرت اهلل -تعاىل-.
 .7يف اجلهر باملعايص اعتداء ىلع احلرمات العامة واستخفاف بادلين.
ً
 .8فيه أن تقييد املعصية يلال خرج خمرج الغالب ،فالغالب أن املعايص تقع يلال لغفلة انلاس وسكونهم والختفاء العايص عن أعني انلاس
لظلمة الليل.

476

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح
رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف محزة حممد
قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م - .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا -دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه - .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3756( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Setiap anak Adam pernah berbuat salah,
dan sebaik-baik orang yang berbuat salah
adalah orang-orang yang bertaubat.

ُك بين آدم خطاء ,وخري اخلطائني اتلوابون

 .1272احلديث:

**

1272. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
ُّ
ُ (Nabi bersabda), “Setiap anak Adam pernah berbuat
لك بين آدم َخط ٌ
وخري
,
اء
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah
اخلَطائ َ
ني اتلوابون».
”adalah orang-orang yang bertaubat.
ِ

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ال َيلو اإلنسان من اخلطيئة ،ملا فُطر عليه من Manusia tidak terlepas dari kesalahan, dikarenakan ia
**

tercipta dalam kelemahan dan tidak ada ketundukan
الضعف ،وعدم االنقياد ملواله يف فعل ما داعه إيلهkepada Allah dalam melaksanakan apa-apa yang ،
وترك ما نهاه عنه ،لكنه تعاىل فتح باب اتلوبة لعبادهdiserukan kepadanya, serta meninggalkan apa-apa ،
yang dilarang-Nya. Akan tetapi Allah -Ta’ālā- membuka
وأخرب أن خري اخلطائني هم املكرثون من اتلوبة.
pintu taubat bagi hamba-Nya, dan memberitahukan
bahwa sebaik-baik orang yang berbuat dosa atau
kesalahan adalah mereka yang banyak bertaubat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• خطاء  :الرجل اخلطاء هو املالزم للخطأ.
• ِّ
اتلوابون  :اتلواب :العبد الكثري اتلوبة.واتلوبة :يه ترك اذلنب لقبحه وانلدم ىلع ما فرط منه ،والعزيمة ىلع ترك املعاودة ،وتدارك ما أمكنه أن
يتدارك من األعمال باإلاعدة.

فوائد احلديث:
 .1من شأن ابن آدم اخلطأ والوقوع يف اذلنب.
 .2الواجب ىلع املؤمن إذا تلبس بمعصية أن يبادر باتلوبة.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص الطبعة اثلانية 1395 ،ـه 1975 -م .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف:
د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص
ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة .1985 ،منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل 1428ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل
1427ه - .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ - .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،املؤلف :عبد
الرؤوف املناوي القاهري ،املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة األوىل1356 ،ه.

الرقم املوحد)5344( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُك معروف صدقة

 .1273احلديث:

Setiap kebaikan itu adalah sedekah
**

1273. Hadis:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :قال 'Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū
(Nabi bersabda), "Setiap Kebaikan itu adalah
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لك معروف
"sedekah.

صدقة».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

لك معروف يفعله اإلنسان صدقة ،والصدقة يه ما
ِّ
يعطيه املتصدق من ماهل ،وهذا يشمل الصدقة
الواجبة واملندوبةِّ ،
فبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أن فعل املعروف هل حكم الصدقة يف األجر

واثلواب.

Makna global:
**

Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia
merupakan sedekah. Sedang sedekah adalah sesuatu
yang dikeluarkan oleh orang yang bersedekah dari
hartanya. Ini mencakup sedekah wajib dan sedekah
sunnah. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenjelaskan bahwa perbuatan baik memiliki nilai
hukum sedekah berupa ganjaran dan pahala.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• معروف  :املعروف اسم جامع للك ما فيه نفع لآلخرين من قول أو فعل.

فوائد احلديث:
 .1احلديث يدل ىلع أن الصدقة ال تنحرص فيما أخرجه اإلنسان من ماهل ،بل لك يشء يفعله اإلنسان أو يقوهل من اخلري يكتب هل به صدقة.
 .2فيه الرتغيب يف بذل املعروف ولك ما فيه نفع لآلخرين.
املصادر واملراجع:

ِّ
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ِّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)،
الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)5346( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Para istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ، عنده-صىل اهلل عليه وسلم- كن أزواج انليب
ada di samping beliau. Lantas datanglah
 ما، تميش-ريض اهلل عنها- فأقبلت فاطمة
Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- sambil
berjalan. Cara jalannya mirip dengan cara
صىل اهلل- ختطئ مشيتها من مشية رسول اهلل
jalan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
ً
 شيئا-عليه وسلم
sallam"**

1274. Hadis:

Dari Aisyah -raḍiyyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Para istri
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ada di samping
beliau. Lantas datanglah Fatimah -raḍiyyallāhu 'anhāsambil berjalan. Cara jalannya mirip dengan cara jalan
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Saat beliau
melihatnya, beliau pun menyambutnya dan bersabda,
"Selamat datang putriku." Selanjutnya beliau
mempersilakannya untuk duduk di samping kanannya
atau kirinya. Lalu beliau bisikkan sesuatu kepadanya
hingga ia (Fatimah) menangis tersedu-sedu. Ketika
melihat kesedihan hati Fatimah, maka sekali lagi
Rasulullah pun membisikkan sesuatu kepadanya
hingga ia tertawa. Lalu aku (Aisyah) bertanya kepada
Fatimah, "Sesungguhnya Rasulullah - ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- telah memberikan keistimewaan kepadamu
dengan membisikkan suatu rahasia di hadapan para
istri beliau hingga kamu menangis sedih!" Setelah
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meninggalkan
tempat itu, aku pun bertanya kepada Fatimah, "Apa
yang dikatakan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamkepadamu?" Fatimah menjawab, "Sungguh aku tidak
ingin menyebarkan rahasia Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-." Setelah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam - meninggal dunia, aku (Aisyah) bertanya
kepadanya, "Aku bertekad menanyakan kepadamu sesuai dengan hak (kedudukanku) di sisimu- tentang
apa yang telah dibisikkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- kepadamu dulu waktu kamu tidak mau
menjelaskannya kepadaku." Fatimah menjawab,
"Sekarang -setelah Rasulullah meninggal dunia- aku
akan memberitahukannya kepadamu. Dulu, ketika
Rasulullah membisikkan sesuatu kepadaku, untuk
yang
pertama
kali,
beliau
memberitahukan
bahwasanya Jibril dan beliau biasanya bertadarus
Alquran satu atau dua kali dalam setiap tahun dan kini
beliau bertadarus dengannya (Jibril) sebanyak dua kali.
Sungguh aku (Rasulullah) tahu bahwa ajalku telah
dekat. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan
bersabarlah! Sesungguhnya sebaik-baik pendahulumu
adalah aku." (Fatimah berkata), "Maka aku pun
menangis, seperti yang kamu lihat dulu. Ketika
Rasulullah melihat kesedihanku, beliau pun berbisik
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: احلديث.1274

ُ
ُ
أزواج انليب
 كن: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

ريض-  فأقبلت فاطمة، عنده-صىل اهلل عليه وسلمْ
ْ ُ ُْ
ئ ِمشيَتُها من ِمشيَ ِة رسول
 ما خت ِط، تميش-اهلل عنها
َ  فلما رآها َرح، شيئًا-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ب
 ثم أجلسها عن يمينه أو،» « َم ْر َحبًا بابنيت: وقال،بها
ً
ُ ثم َسار َها فبكت ب،عن شماهل
ً
 فلما رأى،شديدا
كاء
َ
َ
َ
ُ
 خص ِك:فقلت هلا
، َسارها اثلانية فضحكت،َج َزع َها
 من بني نسائه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ  ثم أنت َتبْك،بالرسار
َ ِّ
صىل- ني! فلما قام رسول اهلل
ِ
ِ ِ
صىل-  ما قال لك رسول اهلل: سأتلها-اهلل عليه وسلم
ُ
َ ِ ْ ما كنت ألف:؟ قالت-اهلل عليه وسلم
يش ىلع رسول
 فلما تويف رسول اهلل، ِرس ُه-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ُ  َع َز ْم:قلت
ُ -صىل اهلل عليه وسلمت عليك بما يل
ْ
-  ملا َحدث ِت ِين ما قال لك رسول اهلل،عليك من احلق
 أما، أما اآلن فنعم:؟ فقالت-صىل اهلل عليه وسلم
حني َسار ِين يف املرة األوىل فأخربين أن جربيل اكن
 وأنه اعرضه،يُعارضه القرآن يف لك سنة مرة أو مرتني
َ َ
 فاتيق، وإين ال أرى األ َجل إال قد اقرتب،اآلن مرتني
َُ
ْ
 فبكيت، فإنه نِع َم السلف أنا لك،اهلل واصربي
، فلما رأى َج َز ِيع َسار ِين اثلانية،رأيت
بكايئ اذلي
ِ
َ
َ  أما ت ْر َض، «يا فاطمة:فقال
ني أن تكوين سيدة نساء
ُ
فضحكت
» أو سيدة نساء هذه األمة؟،املؤمنني
.رأيت
ضحيك اذلي
ِ
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kepadaku untuk kedua kalinya. Beliau bersabda, "Hai
Fatimah, tidakkah kamu rida menjadi pemimpin para
istri orang-orang mukmin atau pemimpin para wanita
umat ini?" Lalu aku pun tertawa seperti yang dulu
engkau lihat".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menuturkan bahwa para istri
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berada di sisi beliau.
Lantas Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- datang menjenguk
beliau yang sedang sakit menjelang wafat. Aisyah
menuturkan bahwa Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- datang
dengan berjalan kaki. Cara jalannya seperti cara jalan
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kebiasaan Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila putrinya, Fatimah raḍiyallāhu
'anhādatang,
beliau
berdiri
menyambutnya, menciumnya, dan menyilahkannya
untuk duduk di tempat duduknya. Beliau menyambut
kedatangan putrinya dan menyilahkannya untuk duduk
di sampingnya. Selanjutnya Aisyah -raḍiyallāhu 'anhāmengabarkan bahwa beliau berbisik kepada Fatimah raḍiyallāhu 'anhā- dengan satu perkataan lalu ia
(Fatimah) menangis keras. Saat beliau melihat
kesedihan dahsyat pada putrinya, beliau pun
membisikan perkataan lainnya kepadanya hingga ia
tertawa. Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- pun bertanya
kepada Fatimah mengenai kekhususan yang diberikan
oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamkepadanya tanpa istri-istri yang lainnya dan
menyebabkan dirinya menangis. Fatimah menjawab,
"Aku tidak akan membeberkan rahasia Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Setelah Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- wafat, Aisyah -raḍiyallāhu
'anhā- bersumpah kepada Fatimah -raḍiyallāhu 'anhāagar menceritakan kepadanya mengenai sabda
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepadanya.
Fatimah berkata, "Karena engkau bertanya kepadaku
sekarang, maka aku akan menceritakannya
kepadamu. Mengenai tangisanku saat beliau
membisikan perkataan kepadaku pada bisikan
pertama, sesungguhnya beliau memberitahuku bahwa
Jibril -'alaihi as-salām- membacakan Alquran kepada
beliau satu atau dua kali setiap tahun. Saat itu Jibril
membacakan Alquran kepadanya dua kali dan
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengira bahwa
itu merupakan peringatan mengenai akhir masa
hidupnya. Beliau memerintahkanku untuk bertakwa
dan bersabar serta menyadari hal itu sebagai
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صىل-  أن أزواج انليب-ريض اهلل عنها- ذكرت اعئشة
ريض-  كن عنده ثم جاءت فاطمة-اهلل عليه وسلم
ُ
، تعوده يف مرضه وشكواه اذلي ق ِبض فيه-اهلل عنها
 أقبلت تميش-ريض اهلل عنها- فذكرت أن فاطمة
،-صىل اهلل عليه وسلم- كأن مشيتها مشية انليب

 إذا دخلت عليه-صىل اهلل عليه وسلم- وَكنت اعدته
 قام إيلها وقبلها-ريض اهلل عنها- بنته فاطمة

 ثم. فرحب بها وأجلسها جبانبه،وأجلسها يف جملسه

 أنه أرس إىل فاطمة:-ريض اهلل عنها- أخربت اعئشة

 فلما، بالقول فبكت بكاء شديدا-ريض اهلل عنها. أرس إيلها بقول آخر فضحكت،رأى حزنها الشديد

 عن اذلي خصها-ريض اهلل عنها- فسأتلها اعئشة
 به دون نسائه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 لم أكن ألنرش رس رسول اهلل: فقالت.وبكت بسببه

صىل-  فلما تويف رسول اهلل.-صىل اهلل عليه وسلم-ريض اهلل عنها-  أقسمت اعئشة-اهلل عليه وسلم

 أن حتدثها بما قال هلا-ريض اهلل عنها- ىلع فاطمة

 أما إذا: فقالت.-صىل اهلل عليه وسلم- الرسول
 أما بكايئ حني أرس إيل،سأتلين اآلن فسأحدثك

عليه-  فإنه أخربين أن جربيل،بالقول يف املرة األوىل

، اكن يدارسه القرآن لك اعم مرة أو مرتني-السالم
صىل اهلل-  وظن رسول اهلل،وأنه دارسه مرتني حينها

 وأمرين، أن هذا نذير بانتهاء مدة حياته-عليه وسلم
 وأن ما يرتتب ىلع ذلك من رشف،باتلقوى والصرب

،السلف يل يعدل ما قد يبدو من جزع الفراق

 فلما رأى حزين،فبكيت حني رأيتين بكيت
 برشين بأين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة،الشديد

. فضحت ضحيك اذلي رأيتيه مين،نساء هذه األمة
وأما ضحكها فجاء هذا احلديث مبيِّنًا ذلك بكونها

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
kemuliaan yang dimajukan bagiku setara dengan  ومع ذلك، سيِّدة نساء أهل اجلنة-ريض اهلل عنهاkesedihan perpisahan yang tampak. Aku pun
menangis sebagaimana yang engkau lihat dariku. فقد اختلفت الروايات فيما سارها به ثانيا وضحكها
Ketika beliau melihat kesedihanku yang berat, beliau  أنه إخبار إياها بأنها أول أهله.1 :ذللك ىلع أقوال
memberi kabar yang baik kepadaku bahwa aku adalah
 أنه إخباره إياها بأنها سيدة نساء أهل.2 .حلوقا به
pemimpin para wanita orang-orang beriman atau
pemimpin wanita umat ini. Aku pun tertawa lepas  وجعل كونها أول أهله حلوقا به مضموما إىل،اجلنة
dengan tawa sebagaimana yang pernah engkau lihat  أنه قال لفاطمة إن جربيل.3 .األول وهو الراجح
dariku. Adapun tertawanya, maka hadis ini
menjelaskan keadaan Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- أخربين أنه ليس امرأة من نساء املسلمني أعظم ذرية
ً منك فال تكوين أدىن امرأة منهن
bahwa dia adalah pemimpin para wanita penghuni  ولكن يبىق.صربا
Surga. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat
 ىلع-ريض اهلل عنها- قبل ذلك أن حرص اعئشة
di berbagai riwayat mengenai bisikan kedua beliau dan
tertawanya terhadap hal tersebut. Pendapat ini terbagi  عما-ريض اهلل عنها- العلم رسع من سؤاهلا لفاطمة
ke dalam beberapa pendapat: 1. Itu merupakan kabar  فما اكن من بنت رسول اهلل إال أن،حصل يف الرسار
bagi Fatimah bahwa dialah keluarganya yang pertama
ََ َ ُ ُ ُ َ
اهلل
صىل
اهلل
رسول
ىلع
فيش
ِ  "ما كنت ِأل:قالت
kali menyusul Nabi. 2. Itu merupakan pemberitahuan
bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita penghuni  فلما، وهو الشاهد من احلديث،" ِرسه-عليه وسلم
Surga, dan Fatimah sebagai keluarga yang pertama
kali menyusul beliau (meninggal) digabungkan dengan -صىل اهلل عليه وسلم- زال املحذور بموت انليب
pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang sahih. صىل-  ويف احلديث إخباره.أخربتها من أمر الرسار
3. Beliau bersabda kepada Fatimah bahwa Jibril telah
 فإنهم، بما سيقع فوقع كما قال-اهلل عليه وسلم
mengabariku bahwa tidak ada satu perempuan pun
yang lebih agung keturunannya darimu, karena itu  اكنت أول من-عليها السالم- اتفقوا ىلع أن فاطمة
janganlah engkau menjadi wanita yang paling rendah  بعده-صىل اهلل عليه وسلم- مات من أهل بيت انليب
kesabarannya. Hanya saja sebelum itu Aisyah -.ريض اهلل عنهن- حىت قبل أزواجه
raḍiyallāhu 'anhā- dengan minatnya terhadap ilmu, dia
segera bertanya kepada Fatimah -raḍiyallāhu 'anhāmengenai apa yang terjadi dalam bisikan. Ternyata
putri Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hanya
menjawab, "Sungguh aku tidak akan menyebarkan
rahasia Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ini
merupakan bukti dari hadis. Setelah larangan terhapus
dengan wafatnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
Fatimah pun memberitahukan perkara rahasia itu.
Dalam hadis tersebut Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemberitahukan hal yang akan terjadi. Lalu terjadilah
sebagaimana sabda beliau. Mereka sepakat bahwa
Fatimah -'alaiha as-salām- adalah orang yang pertama
kali meninggal dari kalangan keluarga Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bahkan sebelum para istri-istri beliau
-raḍiyallāhu 'anhunna-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
. متفق عليه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

ً
• َم َ
ً
واسعا.
رحبا  :أي نزلت ماكنا رحبًا
• سارها  :ألىق إيلها ًّ
رسا.
• َج َز َعها  :خوفها وحزنها.

• ِّ
الرسار  :ما يُكتم من األمور.
ُ
فيش  :أنرش.
•أ ِ
• َع َزمت عليك  :أقسمت عليك.
• ُي َع ُ
ارضه القرآن  :يدارسه القرآن ،من املعارضة بمعىن املقابلة.
َ
• السلف  :سلف اإلنسان :من تقدمه باملوت من آبائه وذوي قرابته.
• َ
األجل  :آخر مدة احلياة.

• فاتيق  :املتقون هم :اذلين اختذوا وقاية من عذاب اهلل بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

فوائد احلديث:
 .1فضل فاطمة -ريض اهلل عنها-.
 .2احلديث من دالئل انلبوة؛ فقد أخرب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ابنته بقرب أجله ،وأعلمها بأنها أول أهله حلوقا به؛ فاكن ما أخرب به رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .3استحباب كتم الرس وعدم إفشائه حىت يزول املانع من ذلك.

 .4عرض القرآن ىلع احلفاظ ومدارستهم هل من طرق حفظه وتثبيته؛ فيه سنة متبعة بني أهل القرآن وحفاظه ،وذللك ينبيغ ىلع احلافظ أن
يتعاهد حفظه.

 .5جواز االستدالل بالقرائن؛ فإن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -استدل بمعارضة جربيل هل القرآن مرتني -وقد اكن يعارضه يف لك سنة مرة-
ىلع قرب األجل ودنو يوم الرحيل.
 .6تقديم املؤانسة قبل اإلخبار باألمر.

 .7جواز ابلاكء اخلايل من الرصاخ والعويل وانلياحة ولطم اخلدود وشق اجليوب؛ ألنه رمحة جعلها اهلل يف قلب عبده املؤمن.
 .8حال املؤمن الصرب عند املصيبة ،وابلعد عن الفخر والعجب بانلفس عند انلعمة.

 .9أن جزاء الصرب ىلع قدر عظم املصيبة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار
الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:
حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،
رشح العقيدة الواسطية ،البن عثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة السابعة1422 ،ه.

الرقم املوحد)3139( :
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)Dahulu jika kami mendatangi (majelis
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- maka
salah seorang dari kami duduk di mana
majelis berakhir (barisan terakhir).

كنا إذا أتينا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
جلس أحدنا حيث ينتيه.

 .1275احلديث:

**

1275. Hadis:

عن جابر بن سمرة -ريض اهلل عنه -قال:كنا إذا أتينا Dari Jābir bin Samurah ia berkata, "Dahulu jika kami
mendatangi (majelis) Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamانليب -صىل اهلل عليه وسلم -جلس أحدنا حيث
maka salah seorang dari kami duduk di mana majelis
ينتيه.
berakhir (barisan terakhir)".

درجة احلديث :صحيح لغريه

**

Derajat hadis: Sahih li gairihi

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلديث فيه بيان أدب الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف Di dalam hadis itu terdapat penjelasan tentang adab
para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- di dalam majelis
جملس انليب -صىل اهلل عليه وسلم ,-حيث اكنوا إذا Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, yakni jika salah
جاء أحدهم جملس انليب -صىل اهلل عليه وسلمseorang di antara mereka mendatangi majelis Nabi - -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka ia duduk di mana
جلس حيث انتىه به املجلس سواء اكن يف صدر
berakhir majelis (barisan akhir), baik di tengah-tengah
املحل أو أسفله ،فاإلنسان إذا دخل ىلع مجاعة جيلس majelis atau paling belakang. Seseorang jika masuk ke
حيث ينتيه به املجلس ،وال يتقدم إىل صدر dalam suatu jamaah (majelis), maka hendaklah ia
duduk di mana majelis tersebut berakhir dan tidak maju
املجلس إال إذا آثره أحد بماكنه أو اكن قد ترك هل ke tengah-tengah majelis kecuali jika ada orang yang
ماكن يف صدر املجلس فال بأس ،وأما أن يشق lebih mendahulukannya (mempersilahkannya) duduk
di tempatnya atau jika ia telah menyediakan tempat
املجلس وكأنه يقول للناس ابتعدوا وأجلس أنا يف
untuknya di tengah-tengah majelis, maka tidak
صدر املجلس ،فهذا خالف هدي انليب -صىل اهلل mengapa. Adapun jika ia memadati majelis dan
عليه وسلم -وهدي أصحابه -ريض اهلل عنهم ،-وهو seakan-akan ia mengatakan kepada manusia
menjauhlah kalian dan (biarkan) aku duduk di bagian
يدل ىلع أن اإلنسان عنده يشء من الكربياء depan majelis, maka ini bertentangan dengan petunjuk
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para sahabat
واإلعجاب بانلفس.
beliau -raḍiyallāhu anhum- serta menunjukkan bahwa
orang tersebut memiliki rasa sombong dan ujub
(bangga) dengan dirinya sendiri.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
**

اتلخريج :جابر بن سمرة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب األدب يف املجالس.
 .2استحباب اجللوس حيث ينتيه به املجلس ،سواء اكن يف صدر املحل أو أسفله ،كما اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يفعله.
 .3ىلع القادم أن جيلس حيث جيد فرااغ إال ما خصص ألحد أو ُح ِج َز املاكن لعذر طرأ ىلع صاحبه.
 .4ال يطلب قيام أحد من جملسه يلجلس ماكنه.
َ
 .5ال ينبيغ للقادم الوقوف ىلع رأس احللقة أو املجلس ينتظر من يقوم هل ,كما يفعل بعض اجلبابرة من الرؤساء.
 .6جيوز ملن وجد فرجة يف املجلس أن يتخطى ليسد اخللل ما لم يؤذ ,فإن خيش فالواجب يف حقه اجللوس حيث ينتيه به املجلس.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .7حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع جمالسة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م - .سنن أيبداود ,أبو داود سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت - .سنن الرتمذي ،تأيلف:
حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ه - .تطريز رياض
الصاحلني ,لفيصل بن عبد العزيز انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل،
 1423ـه2002 -م - .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م - .رياض
الصاحلني ،أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس قسم احلديث  -كية العلوم اإلسالمية،
جامعة األنبار ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م - .السلسلة الصحيحة ،املؤلف :حممد
نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف  -الرياض- .كنوز رياض الصاحلني ,جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا,
السعودية ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)3253( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Dahulu kami pernah mengkhususkan
untuk Nabi Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam
bagian tertentu dari susu. Lalu beliau
datang di waktu malam, kemudian
memberikan salam tanpa membangunkan
yang tidur, namun terdengar oleh yang
masih terjaga.

َ َُ
َ َُ
كنا ن َرفع للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ن ِصيبه
َُ َ ر
َّ َ َ َ
نب  ،في ِيج ُء من الليل ،فيسل ُم تسليما ال
من الل ِ
ُ ُ
ََ َ َ
يوق ِظ نائما ،ويسمع ايلقظان

 .1276احلديث:

**

1276. Hadis:

ْ َ ُ
عن ال ِمقداد -ريض اهلل عنه -يف حديثه الطويل :كنا
َ َُ
َ
ََ َ ُ
نب ،
نرفع للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ن ِصيبه من الل ِ
َ ِّ
َ
ُ
فيَ ِيج ُء من الليل ،فيُ َسل ُم تسليما ال يُوقِظ نائما،
َْ َ
وي ُ ْس ِم ُع ايلَقظان ،فجاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِّ
َ
ف َسل َم كما اكن ي ُ َسل ُم.
درجة احلديث :صحيح

Dari Al-Miqdad Radhiyallâhu ‘Anhu dalam haditsnya
yang panjang, ia berkata: “Dahulu kami pernah
mengkhususkan untuk Nabi Shallallâhu ‘Alaihi wa
Sallam bagian tertentu dari susu. Lalu beliau datang di
waktu malam, kemudian memberikan salam tanpa
membangunkan yang tidur, namun terdengar oleh
yang masih terjaga. Maka Nabi Shallallâhu ‘Alaihi wa
Sallam datang, lalu mengucapkan salam sebagaimana
beliau biasa mengucapkan salam”.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

اكن املقداد ومن معه -ريض اهلل عنهم -بعد أن Al-Miqdad dan (para sahabat) yang bersamanya
Radhiyallâhu ‘Anhum setelah mereka memerah susu
حيلبوا الشاة ويرشبوا نصيبهم من اللنب يرفعون kambing dan meminum jatah susu mereka, lalu mereka
نصيبه -صىل اهلل عليه وسلم ،-حىت يأيت ليرشبهmeletakkan jatah (susu) Nabi Shallallâhu ‘Alaihi wa ،
Sallam hingga beliau datang untuk meminumnya.
فاكن -صىل اهلل عليه وسلم -إذا جاءهم من الليل
Adapun Rasulullah Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam jika
ً
وهم نيام سلم عليهم تسليما بصوت متوسط بني أقل mendatangi mereka di waktu malam saat mereka telah
اجلهر وما فوقه ،حبيث ال يوقظ نائما ،ويف نفس lelap tertidur, beliau mengucapkan salam kepada
mereka dengan suara yang sedang –datar-, di mana
الوقت يسمع ايلقظان منهم.
(salam) itu tidak membangunkan orang yang tidur,
namun di saat yang sama dapat terdengar oleh yang
masih terjaga dari mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :املقداد بن األسود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية السالم ىلع قوم فيهم نيام ،ولكن السنة أال يرفع صوته حبيث يسمع ايلقظان وال يوقظ انلائم.
 .2مرشوعية حفظ الطعام للغائب.
 .3جواز ادلخول ىلع األهل يلال إذا لم يكن يف سفر.
 .4بيان الشدة والضيق اذلي اكن يعيشه انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه.
 .5بيان لعظيم خلق رسول صىل اهلل عليه وسلم وتعليمه آداب التسليم.
 .6تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه ،فإنه اكن َيالط الصغري والكبري ال كما هو حال كثري من عظماء ايلوم.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض

الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .فيض القدير رشح اجلامع الصغري/زين ادلين عبد
الرؤوف املناوي القاهري -املكتبة اتلجارية الكربى – مرص-الطبعة :األوىل1356 ،ه.

الرقم املوحد)3757( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aku pernah berjalan bersama Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliau
mengenakan baju buatan negeri Najran
yang kasar tepinya. Lalu ada seorang Arab
badui menemuinya, kemudian ia menarik
selendang beliau dengan keras

صىل اهلل عليه- كنت أميش مع رسول اهلل
، وعليه برد جنراين غليظ احلاشية-وسلم

فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة
**

1277. Hadis:

: احلديث.1277

ُ ْ ُكن: قَ َال-ريض اهلل عنه- عن أنس
ت أميش َم َع رسول
ُ َ ٌّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ
اين غ ِليظ
 وعلي ِه برد ُنر-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ ََْ
َ َ َ َ َْ ُ ََْ
،جبذ ُه بِ ِردائِ ِه جبذة شديدة
 فأدركه أعر ِايب ف،اشيَ ِة
ِ َ احل
ُ ْ َََ
َ ت إ َىل َص ْف
ِّ ح ِة َاعتِق انل
صىل اهلل عليه- يب
ِ فنظر
ِ
َ
َ ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
،الردا ِء ِم ْن ِشد ِة َجبْذتِه
اشية
ِ  وقد أثرت بِها ح-وسلم
َ. ُمر يل م ْن َمال اهلل اذلي عنْ َدك، يَا ُحمَم ُد:ُثم قَ َال
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ
َ
َ َ َ ََ َ
َ
َ
. ف َض ِحك ثم أم َر ُهل بِع َطا ٍء،ت ِإيلْ ِه
فاتلف

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku pernah
berjalan bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dan beliau mengenakan baju buatan negeri
Najran yang kasar tepinya. Lalu ada seorang Arab
badui menemuinya, kemudian ia menarik selendang
beliau dengan keras. Aku lihat di leher beliau -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- terdapat bekas tarikan ujung
selendang, karena kerasnya tarikan orang badui itu.
Lantas orang itu berkata, "Hai Muhammad, berikanlah
kepadaku harta Allah yang ada padamu!" Beliau
menoleh kepada orang Arab badui, beliaupun tertawa
lalu menyuruh untuk memenuhi permintaan orang Arab
badui itu." Muttafaq'alaih.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- bercerita, (Aku pernah
berjalan bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dan beliau mengenakan baju) yakni pakaian
bergaris sampai ujung. (buatan negeri Najran) yakni,
dinisbahkan ke Najran, sebuah negeri di Yaman. (yang
kasar tepinya) yakni, ujungnya. (Lalu ada seorang Arab
badui yang menemuinya) yakni, mengikutinya (dari
belakang, lalu ia menarik selendang beliau) yakni,
orang Arab badui itu menarik selendang Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (dengan
keras). Anas berkata: (Nabiyullah menghadap ke leher
orang Arab badui) yakni, di dadanya dan
menghadapnya karena kerasnya tarikan orang itu. AṭTibbi berkata, "Yakni, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- menghadap lehernya dengan sempurna. Ini
adalah maksud ucapannya, "Jika beliau menoleh,
maka beliau menoleh seluruhnya." Ini menunjukkan
bahwa beliau tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh
perilaku buruk orang Arab badui itu. (Hingga aku lihat
di leher beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-) yaitu
bagian dari pundak, (terdapat bekas) yakni, di
permukaan leher (tarikan ujung selendang, karena
kerasnya tarikan orang badui itu). Saya berkata, "Maha
benar Allah dalam firman-Nya, "Orang-orang Arab
badui itu lebih keras kekafiran dan kemunafikannya,
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 (كنت أميش مع:أخرب أنس ريض اهلل عنه فقال

 ثوب:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعليه برد) أي
 أي منسوب إىل:)خمطط ىلع ما يف انلهاية (ُنراين
 (غليظ احلاشية) أي الطرف،ُنران بدل بايلمن

:(فأدركه أعرايب) أي حلقه (من ورائه فجبذه) أي
فجذب األعرايب انليب صىل اهلل عليه وسلم بردائه

 (ورجع نيب اهلل صىل اهلل: قال أنس.جبذة شديدة
 يف صدره ومقابله:عليه وسلم يف حنر األعرايب) أي
 استقبل صىل اهلل: قال الطييب أي.من شدة جذبه

 وإذا: وهو معىن قوهل،عليه وسلم حنره استقباال تاما
 وهذا يدل ىلع أنه لم يتغري ولم،اتلفت اتلفت معا

 (حىت نظرت إىل صفحة اعتق.يتأثر من سوء أدبه

 وهو موضع من:)رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
 (حاشية الربد. يف صفحته:املنكب (قد أثرت بها) أي

 {األعراب أشد:من شدة جذبه) وصدق اهلل يف قوهل

كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهلل

!)( يا حممد: ثم قال األعرايب. ]97 :ىلع رسوهل} [اتلوبة
 ثم، فذللك فعل ما فعله،والظاهر أنه اكن من املؤلفة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
خاطبه باسمه قائال ىلع وجه العنف مقابال بلحر dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang
diturunkan Allah kepada Rasul-Nya." (At-Taubah: 97).
اللطف (مر يل) أي :مر والكءك بأن يعطوا يل أو مر Lantas orang itu berkata, (Hai Muhammad)! Sepertinya
بالعطاء ألجيل (من مال اهلل اذلي عندك) أي من غري orang Arab badui itu termasuk orang yang sedang
dilembutkan hatinya (agar masuk Islam), karena itulah
صنيع لك يف إعطائك ،كما رصح يف رواية حيث قال:
ia melakukan hal seperti itu. Selanjutnya ia menyeru
ال من مالك وال من مال أبيك .قيل :املراد به مال beliau dengan namanya saja dalam intonasi keras jauh
الزَكة ،فإنه اكن يرصف بعضه إىل املؤلفة( ،فاتلفت dari kelembutan, (berikanlah kepadaku!) yakni,
perintahkanlah para wakilmu agar memberikan
إيله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم) أي فنظر إيله kepadaku! atau perintahkanlah agar menyerahkan
)pemberian untukku! (harta Allah yang ada padamu
تعجبا (ثم ضحك) أي تلطفا (ثم أمر هل بعطاء).
yakni, bukan harta hasil usahamu. Hal ini sebagaimana
dijelaskan dalam sebuah riwayat, di mana orang badui
itu berkata, "Bukan dari hartamu dan bukan pula dari
harta bapakmu." Ada yang berpendapat yaitu harta
zakat, karena sebagiannya diberikan kepada orang
)yang sedang dilembutkan hatinya (Al-Muallafah
(Beliau menoleh kepada orang Arab badui) Yakni,
)memandangnya dengan heran. (Kemudian tersenyum
yakni, sikap keramahan, (Lalu beliau menyuruh untuk
)memenuhi permintaan orang Arab badui itu
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• برد  :ثوب خمطط.

• ُنراين  :منسوب إىل ُنران بدلة من بالد ايلمن.
• غليظ احلاشية  :غليظ الطرف واجلانب.
• جبذه  :جذبه.

• صفحة  :جانب.

• اعتق  :ما بني الكتف والعنق.
• بعطاء  :أي بمال.

فوائد احلديث:
 .1غلظة األعراب وجالفتهم يف املعاملة.
 .2مزيد حسن خلقه صىل اهلل عليه وسلم وصربه ىلع سوء أدب هذا األعرايب.
 .3استحباب مقابلة اإلساءة باإلحسان ،وعدم مقابلة اإلساءة بمثلها.
 .4جيب ىلع ادلاعية أن يوطن نفسه ىلع حتمل مثل هذه املاكره.
 .5يستحب لدلايع أن يطيب قلب املخطئ وال يعنفه؛ ألن ذلك أنفع يف نصحه ،وأرىج لرجوعه إىل احلق.
 .6بيان أن األنبياء أشد انلاس بالء وابتالء ثم أتباعهم األمثل فاألمثل
 .7وجوب الصرب وحتمل األذى يف سبيل اهلل
 .8استحباب مقابلة اإلساءة باإلحسان
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .9كمال خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .تطريز
رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)4940( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aku pernah bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- dalam sebuah perjalanan. Aku
، يف سفر-صىل اهلل عليه وسلم- كنت مع انليب
merunduk untuk melepas sepasang khuf
(sepatu kulit) beliau, maka beliau
 دعهما؛ فإين: فقال،فأهويت ألنزع خفيه
bersabda, "Biarkan keduanya, karena aku
memasukkan (kedua kakiku) ke dalam
 فمسح عليهما،أدخلتهما طاهرتني
keduanya dalam keadaan suci." Lalu beliau
mengusap bagian atas kedua khuf tersebut.
**

1278. Hadis:

: احلديث.1278

ُ
 ((كنت: قال-ريض اهلل عنه- عن املغرية بن شعبة
َ
ْ
 فأه َويت، يف َسفر-صىل اهلل عليه وسلم- مع انليب
َ
ِّ
َ
َ
ُ  َد ْع: فقال،ألنزع ُخفيه
،فإين أدخلتُ ُهما َطا ِه َرتني
ما؛
ه
ِ
ِ ِ
َ
.))ف َم َسح عليهما

Dari Mugīrah bin Syu'bah -raḍiyallāhu 'anhu- ia
berkata, "Aku pernah bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- dalam sebuah perjalanan. Aku merunduk
untuk melepas sepasang khuf (sepatu kulit) beliau,
maka beliau bersabda, "Biarkan keduanya, karena aku
memasukkan (kedua kakiku) ke dalam keduanya
dalam keadaan suci." Lalu beliau mengusap bagian
atas kedua khuf tersebut".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Mugīrah -raḍiyallāhu 'anhu- pernah menyertai Nabi - صىل اهلل عليه-  مع انليب-ريض اهلل عنه- اكن املغرية
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di salah satu perjalanan
beliau -yakni perjalanan beliau dalam perang Tabuk-. ،-وهو سفره يف غزوة تبوك-  يف أحد أسفاره-وسلم
Manakala Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah ، يف الوضوء-صىل اهلل عليه وسلم- فلما رشع انليب
mulai berwuḍu', beliau membasuh wajah dan kedua
 أهوى املغرية إىل، ومسح رأسه،وغسل وجهه ويديه
tangan, serta mengusap kepala beliau, Mugīrah
merunduk bermaksud meraih sepasang khuf Nabi -  يلزنعهما؛ لغسل-صىل اهلل عليه وسلم- خيف انليب
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- guna melepasnya untuk  اتركهما-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،الرجلني
membasuh kaki. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "Biarkan keduanya dan jangan  فإين أدخلت رجيل يف اخلفني وأنا ىلع،وال تزنعهما
melepasnya, sebab aku memasukkan kedua kakiku  ىلع خفيه-صىل اهلل عليه وسلم-  فمسح انليب،طهارة
dalam sapasang khuf ini ketika aku dalam keadaan
 وكذلك اجلوارب وحنوها تأخذ.بدل غسل رجليه
suci." Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam.حكم اخلفني
mengusap bagian atas kedua khuf tersebut
menggantikan pembasuhan kaki. Demikian halnya
kaos kaki dan yang sejenisnya, mengambil hukum
khuf.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني
. واللفظ للبخاري، متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  املغرية بن شعبة:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. يف صحبته ومعيته: • مع انليب

. هو سفره إىل غزوة تبوك يف رجب سنة تسع من اهلجرة: • يف سفر
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َْ
• فأه َويْت  :مددت يدي؛ إلخراج اخلفني من رجليه لغسلهما.
َْ
• ألنزع  :ألخلع.
ُ
• خفيه  :اخلف :هو ما يلبس ىلع القدم ساترا هلا من جدل.
َ ْ
• دع ُهما  :اتركهما ،أي :القدمني أو اخلفني.
َْ َ ْ
• أدخلتُ ُهما  :القدمني.
َ
• ف َم َسح عليهما  :أمر يده ىلع اخلفني مبلولة باملاء.

فوائد احلديث:
 .1جاء يف بعض روايات هذا احلديث أن ذلك يف غزوة تبوك يف صالة الفجر.
 .2استحباب خدمة العلماء والفضالء.
 .3فضيلة املغرية -ريض اهلل عنه -خبدمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4جواز االستعانة بالغري يف الطهارة ،كإحضار املاء والصب ىلع املتطهر ،وحنو ذلك.
 .5مرشوعية املسح ىلع اخلفني عند الوضوء ،واملسح يكون مرة واحدة بايلد ويكون ىلع أىلع اخلف دون أسفله كما جاء يف اآلثار.
 .6يقاس ىلع اخلفني لك ما يسرت الرجلني من اجلوارب وغريها ،فيجوز املسح عليهما.
 .7املسح عليهما ملن اكن البسا هلما أفضل من خلعهما وغسل الرجل ،وهذا من كمال ادلين اإلساليم ويرس أحاكمه.
 .8اشرتاط الطهارة للمسح ىلع اخلفني ،وذلك بأن يكون متوضئا قبل إدخال رجليه يف اخلف.
 .9حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتعليمه ،حيث منع املغرية من خلعهما ،وبني هل السبب :أنه أدخلهما طاهرتني؛ تلطمنئ نفسه،
ويعرف احلكم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه،
2005م .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3014( :
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َ
َ ْ َ َال ي
َ ِ َ  فمن ن،رش َب َّن أ َح ٌد منكم قَائ ًِما
يس
ْ فَلْيَ ْس َت ِق
ئ

Janganlah sekali-kali salah seorang di
antara kalian minum sambil berdiri! Siapa
yang lupa maka hendaknya dia
memuntahkannya!
**

1279. Hadis:

: احلديث.1279

ِّ
صىل اهلل عليه- انليب
 عن-ريض اهلل عنه- أنس
ٍ عن
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َُ
َ ْ َ  أن ُه َنىه أ ْن ي:-وسلم
: قال ق َتادة.رش َب الرجل قائِ ًما
َ
َ
َ
ُ ْ
ُّ َ  ذلك أ:فاأل ْك ُل؟ قال
 ويف. أو أخبَث- رش
:ألنس
ٍ فقلنا
َ
 َز َج َر عن-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:رواية
ً
ْ ُّ
-ريض اهلل عنه-  عن أيب هريرة.قائما
الرش ِب
َ
َ ْ َ  « َال ي:ًمرفواع
َ ِ َ  فمن ن،رش َبن أ َح ٌد منكم قَائِ ًما
يس
ْ فَلْيَ ْستَق
.»ئ
ِ

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-: Bahwa beliau melarang seseorang
minum sambil berdiri. Qatādah berkata, "Lalu kami
berkata kepada Anas, Bagaimana dengan makan
(sambil berdiri)?" Dia menjawab, "Hal itu lebih buruk –
atau lebih menjijikkan. Dalam sebuah riwayat: Bahwa
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang minum
sambil berdiri. Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhusecara marfū', “Janganlah sekali-kali salah seorang di
antara kalian minum sambil berdiri. Siapa yang lupa
maka hendaknya dia memuntahkannya”!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

“Anas -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Nabi -ṣallallāhu صىل اهلل عليه-  نىه انليب:-ريض اهلل عنه- قال أنس
'alaihi wa sallam- melarang minum sambil berdiri, lalu
Qatādah bin Di’āmah as-Sudūsi -raḥimahullāh-  فقال قتادة بن داعمة، عن الرشب قائما-وسلم
berkata: Lantas kami berkata kepada Anas -raḍiyallāhu -ريض اهلل عنه-  فقلنا ألنس:-رمحه اهلل-السدويس
'anhu-, lalu apakah hukum makan sambil berdiri?
 فقال،فما حكم األكل قائما؟ أمنيه عنه اكلرشاب
Apakah terlarang seperti minum, lalu Anas berkata,
Makan berdiri lebih keras larangannya, (makan berdiri -  منع انليب. فهو أرش وأخبث، هو أوىل بذلك:أنس
tu) lebih buruk dan menjijikkan.” “Nabi -ṣallallāhu 'alaihi -  نىه انليب. من الرشب قائما-صىل اهلل عليه وسلم
wa sallam- melarang untuk minum sambil berdiri.”
“Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang siapapun  فمن نيس، أن يرشب أحد قائما-صىل اهلل عليه وسلم
untuk minum sambil berdiri. Siapa lupa dan telah  وإال فال،وفعل ذلك فليخرج ما يف جوفه استحبابا
melakukan hal itu maka dianjurkan untuk
.إثم عليه؛ ألن الرشب قائما مكروه وليس بمحرم
mengeluarkan air yang ada di dalam kerongkongannya
itu, jika tidak maka tidak ada dosa baginya, karena
minum sambil berdiri hukumnya makruh bukan haram.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب:اتلصنيف
.)2026 رقم1601 /3(  مسلم: حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.)2024 رقم1600 /3(  مسلم: حديث أنس ريض اهلل عنه:راوي احلديث
**

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

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ٌّ
أمنيه عنه اكلرشب قائما؟
 كيف هو؟، األكل قائما: أي: • فاألكل
. أوىل بانليه من الرشب قائما: أي: • أرش وأخبث
. منع: أي: • زجر

. ترك: أي: • نيس

. فليخرج من جوفه ما رشبه قائما: أي: • فليستقئ
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فوائد احلديث:
 .1انليه عن الرشب قائما ،وأن األكل كذلك أشد كراهة.
 .2يستحب ملن رشب قائما أن يتقيأ ما رشبه؛ زجرا نلفسه عن خمالفة السنة.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه 1987 -م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5450( :
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َّ َ َ َ ً ُ ُ ْ َ ْ َ َ
َ َ
لقد َرأيت َرجال يتقل ُب يف اجلن ِة يف شج َر ٍة
ُْ ْ َ
َّ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
املسلمني
يق َكنت تؤذِي
ِ قطعها مِن ظه ِر الط ِر

"Sungguh aku telah melihat seseorang yang
bersenang-senang di dalam surga
disebabkan ia memotong pohon yang
berada di tengah jalan karena mengganggu
kaum muslimin yang lewat".
**

1280. Hadis:

: احلديث.1280

ُ ْ «لَ َق ْد َرأَي:ً مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ت
َ
َ
ْ َ
ُ َر ُج ًال َيتَ َقل
ب يف اجلن ِة يف ش َج َر ٍة ق َط َع َها ِم ْن ظه ِر
ٌ
ُْ ْ َ
َ
 « َم َِّر َر ُجل: ويف رواية.»املسلمني
يق اكنت تؤ ِذي
ِ الط ِر
َ
َ َ َ ِّ َ ُ
ْ َ ََ َ َ َ ْ ُ
َ
هلل ألحنني هذا
ِ  وا: فقال،يق
ٍ بِغص ِن شجر ٍة ىلع ظه ِر ط ِر
َ َ َ َُْ ْ ُْ َ َ
َ
: ويف رواية.» فأد ِخل اجلنة،يهم
ِ ع ِن املسلمني ال يؤ ِذ
َ
َ
ْ ُ
ْ َ ٌ ُ «بينما َر
َ
يق َو َج َد غص َن ش ْو ٍك َىلع
ٍ جل يم ِيش بِط ِر
َ َ َ َُ ََ
ُ  َف َغ َف َر،اهلل ُهل
ُ ك َر
.»هل
يق فأخره فش
ِ الط ِر

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu secara marfu',
"Sungguh aku telah melihat seseorang yang
bersenang-senang di dalam surga disebabkan ia
memotong pohon yang berada di tengah jalan karena
mengganggu kaum muslimin yang lewat." Dalam satu
riwayat disebutkan, "Pada suatu ketika ada seorang
lelaki berjalan melalui cabang pohon (dahan) yang
melintang ke tengah jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah,
saya akan menyingkirkan dahan ini dari jalan agar tidak
mengganggu kaum muslimin yang lewat." Karena
perbuatannya itu, ia dimasukkan ke surga." Dalam
riwayat lain disebutkan, "Pada suatu ketika ada
seorang lelaki yang berjalan. Ia menemukan dahan
berduri di jalan lalu menyingkirkannya, maka Allah
berterima kasih kepada orang itu dan mengampuni
dosanya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

"Hadits-hadits tersebut jelas sekali menganjurkan kita
untuk menghilangkan gangguan dari jalan, baik
gangguan pohon yang menyakiti atau dahan berduri
atau batu yang menyebabkan tersandung atau kotoran
atau bangkai dan sebagainya. Menyingkirkan
gangguan dari jalan termasuk cabang iman
sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih. Adapun
sabda Nabi, "Sungguh saya telah melihat seseorang
yang bersenang-senang," artinya bolak-balik dan
bersenang-senang di surga. Dalam sabdanya, "
Lantaran ia memotong pohon," yakni disebabkan
memotong pohon itu. "Ia memotong pohon yang
berada di tengah jalan," An-Nawawi berkata,
"Maksudnya orang itu bersenang-senang di surga
dengan berbagai kelezatannya disebabkan membuang
pohon dari jalan dan menyingkirkannya. "karena
mengganggu manusia." Yakni, orang-orang merasa
terganggu dengan pohon itu. Al-Qari berkata, "Dalam
hadits ini terkandung anjuran yang kuat untuk
membasmi dan menghilangkan sesuatu yang
mengganggu apa pun bentuknya. Hadits ini juga
mengingatkan tentang keutamaan segala hal yang
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هذه األحاديث املذكورة ظاهرة يف فضل إزالة األذى

 أو غصن، سواء اكن األذى شجرة تؤذي،عن الطريق
. أو جيفة وغري ذلك، أو قذرا، أو حجرا يعرث به،شوك
وإماطة األذى عن الطريق من شعب اإليمان كما يف

 أنه-صىل اهلل عليه وسلم-  فأخرب.احلديث الصحيح
ً
رأى رجال يرتدد ويتنعم يف اجلنة بسبب شجرة قطعها
: قال انلووي، اكن انلاس يتأذون بها،من ظهر الطريق

أي يتنعم يف اجلنة بمالذها بسبب إزالة الشجرة من

 وفيه مبالغة ىلع:الطريق وإبعادها عنه قال القاري
ا ـهكما ينبه.قتل املؤذي وإزاتله بأي وجه يكون

احلديث ىلع فضيلة لك ما نفع املسلمني وأزال عنهم

.رضرا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin dan
menghilangkan bahaya dari mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :الرواية األوىل :رواها مسلم الرواية اثلانية :رواها مسلم الرواية اثلاثلة :متفق عليها.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يتقلب  :يتحول فيها من ماكن آلخر يتنعم بمالذها.
• يف شجرة  :بسبب شجرة.

• قطعها من ظهر الطريق  :أي :عن الطريق ،أو ما ظهر منه.
ُ
ُ َ
• ألحنني  :أل ِزيلن.
• ال يؤذيهم  :أي :إرادة أال يؤذيهم
َ
• فشكر اهلل هل  :ق ِبل عمله ذلك ،وأثىن عليه.

فوائد احلديث:
 .1فضل إزالة ما يؤذي انلاس يف مرورهم من الطريق ،واحلث ىلع فعل لك ما ينفع املسلمني ويبعد عنهم الرضر.
 .2اإلسالم دين انلظافة ومحاية ابليئة والسالمة العامة.
املصادر واملراجع:
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملصطىف اخلن وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،ملحمد
الصالح العثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.

الرقم املوحد)10099( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sungguh aku telah mengucapkan
sesudahmu empat kalimat, seandainya ia
ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan
sejak pagi tadi niscaya lebih berat; yakni
subḥānallāhi wa biḥamdihi 'adada khalqihi,
wa riḍa nafsihi, wa zinata 'arsyihi, wa
midāda kalimātihi (Maha Suci Allah dan
dengan memuji-Nya, sejumlah makhlukNya, sejauh keridaan diri-Nya, seberat
'Arsy-Nya dan sebanyak tinta tulisan
kalimat-kalimat-Nya).

ْ ُ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
ات لو و ِزنت بِما قلت
ٍ لقد قلت بعدك أربع لكِم
ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
َ َ َ
 عدد،ِ  سبحان اَّللِ و ِحبم ِده:منذ ايلو ِم لوزنتهن
ْ َ
َْ َ
َ ََ
َ َ َ َ
 َو ِزنة ع ْر ِش ِه َومِداد لكِمات ِ ِه،س ِه
ِ  َو ِرضا نف،خل ِق ِه

**

1281. Hadis:

: احلديث.1281

: قالت-ريض اهلل عنها- عن جويرية بنت احلارث

Dari Juwairiyah binti al-Ḥāriṡ -raḍiyallāhu 'anhā- ia
mengatakan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Sungguh aku telah mengucapkan
sesudahmu empat kalimat. Seandainya ia ditimbang
dengan apa yang kamu ucapkan sejak pagi tadi
niscaya lebih berat; yakni subḥānallāhi wa biḥamdihi
'adada khalqihi, wa riḍa nafsihi, wa zinata 'arsyihi, wa
midāda kalimātihi (Maha Suci Allah dan dengan
memuji-Nya, sejumlah makhluk-Nya, sejauh keridaan
diri-Nya, seberat 'Arsy-Nya dan sebanyak tinta tulisan
kalimat-kalimat-Nya)".

 «لقد قلت:-صىل اهلل عليه وسلم- قال يل رسول اهلل
ْ َ لو ُوزن،بعدك أربع كمات
ت بما قلت منذ ايلوم
ِ
َْ َ
 عدد خلقه ورضا، سبحان اهلل وحبمده:ل َو َزنت ُهن
ََ
َ
.»نفسه َو ِزنة عرشه و ِم َداد كماته

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Juwairiyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengabarkan bahwa صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- خترب جويرية
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meninggalkan dirinya
ketika usai salat Subuh kemudian kembali di waktu  خرج من عندها حني صىل الصبح ثم-عليه وسلم
duha. Beliau mendapati dirinya masih berzikir pada  فأخربها أنه،-تعاىل-  فوجدها تذكر اهلل،رجع ضىح
Allah -Ta'ālā-. Lantas beliau memberitahukan bahwa
قال بعدها أربع كمات لو قوبلت بما قاتله لساوتهن
setelah meninggalkannya beliau mengucapkan empat
kalimat yang seandainya dibandingkan dengan zikir صىل-  ثم بينها، أو لرجحت عليهن يف الوزن،يف األجر
yang diucapkannya pasti menyamainya dalam pahala  "سبحان اهلل وحبمده عدد: بقوهل-اهلل عليه وسلم
atau lebih berat dalam timbangan. Kemudian Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan keempat خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كماته" أي
ً
ً
kalimat ini dengan mengucapkan, "subḥānallāhi wa  وال يعلم عددهم إال،كثريا يبلغ عدد خلقه
تسبيحا
biḥamdihi 'adada khalqihi, wa riḍa nafsihi, wa zinata ً
ً
ً
ً
وتسبيحا ثقيال
،عظيما يرضيه سبحانه
وتسبيحا
،اهلل
'arsyihi, wa midāda kalimātihi". Artinya, (aku bertasbih
ً
ً
ً
ً
pada Allah) dengan tasbih yang banyak mencapai  وتسبيحا مستمرا دائما،بزنة العرش لو اكن حمسوسا
jumlah makhluk-Nya, tidak ada yang mengetahui
.ال ينفد
jumlah mereka selain Allah, tasbih yang besar yang
membuat-Nya rida, tasbih yang berat seberat 'Arsy
seandainya 'Arsy ini dapat disentuh, dan tasbih yang
terus menerus, selalu dan tidak pernah habis.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر الصباح واملساء:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

497

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :جويرية بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• بعدك  :أي بعد خرويج من عندك.

• لو وزنت  :أي لو قوبلت بما قلت من أذاكر.

• لوزنتهن  :أي :لساوتهن يف أجرهن وقابلتهن يف فضلهن ،وقيل :لغلبتهن وزادت عليهن يف الوزن.
ً
تسبيحا قدر عدد خلقه.
• عدد خلقه  :أي:

ً
تسبيحا بعدد من ريض عنهم من خلقه ،من نبيني وصديقني وشهداء وصاحلني.وقيل :أسبحه وأمحده محدا يقع منه
• رضا نفسه  :أي :أسبحه
سبحانه وتعاىل موقع الرضا أو ما يرضاه نلفسه.
• زنة عرشه  :معناه وزن ما ال يعلم قدر وزنه إال اهلل -تعاىل -وهو العرش.
َ
• مداد كماته  :املداد :بمعىن املدد وهو ما كرثت به اليشء ،واملعىن :ما يكتب به اكحلرب .كماته :أي الكمه وقوهل -جل وعال .-واملعىن :وهل
ً
التسبيح واتلحميد بعدد كماته اليت لو جعلت ابلحار مدادا نلفد ابلحر قبل أن تنفد كمات اهلل.

فوائد احلديث:
 .1أن اللفظ القليل قد يغين عن اللفظ الكثري.
 .2أن الالكم يتفاضل فبعضه أفضل من بعض.
 .3ينبيغ لإلنسان أن يكرث من هذا اذلكر.
 .4إثبات صفة الرضا هلل -عز وجل-.
 .5إطالق انلفس ىلع اهلل -تبارك وتعاىل ،-وليست انلفس صفة زائدة ىلع اذلات ،بل يه اذلات.
 .6أن العرش هل جرم وثقل.
 .7كمات اهلل ال حرص هلا.
 .8أن اهلل -سبحانه -يتلكم مىت شاء بما شاء كيف شاء ،هذه يه عقيدة أهل السنة واجلماعة.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5508( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ ُ
ُ ْ َ
َ
 يا حممد: فقال،رسي يب
أ
يللة
إبراهيم
ت
ل ِقي
ِ
ْ
َّ
ُْ ْ َ
َّ ُ َّ َ َ ر
 وأخ ِِّبهم أن اجلنة،أق ِرىء أمتك مِين السالم
ُ َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ ر
ٌ َ
 وأنها قِيعان وأن، عذبة املاء،طيبة الُتبة
َ
َ ْ ُ
 وال هلإ إال، واحلمد هلل، سبحان اهلل:غِراسها

Aku menemui Ibrahim pada malam aku
diperjalanankan (Isra’). Lalu ia berkata:
‘Wahai Muhammad, sampaikanlah salam
dariku untuk umatmu, dan sampaikan
kepada mereka bahwa surga itu tanahnya
semerbak, airnya tawar dan ia adalah
tempat yang sangat lapang. Tanamannya
adalah: Subhanallah, walhamdulillah, wa la
ilaha illallah wallahu akbar.

 واهلل أكِّب،اهلل

: احلديث.1282

**

1282. Hadis:

ُ ْ «لَقي:ً مرفواع-ريض اهلل عنه- عن ابن مسعود
ت
ِ
ْ
َ َ ُ
ُْ
 يا حممد أق ِرىء أمتك: فقال،رس َي يب
ِ َ إبراهيم يللة أ
ُ ْ
ْ
ُّ ُ
ِّ
ْ خ
 َعذبَة،رب ُهم أن اجلنة َط ِّيبَة الرت َبة
ِ  وأ،ِمين السالم
ٌ َ
َ ْ ُسب:راسها
َ ان وأن غ
 واحلمد،حان اهلل
 وأنها ِقيع،املاء
ِ

Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata:
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,
“Aku
menemui
Ibrahim
pada
malam
aku
diperjalanankan (Isra’). Lalu ia berkata: ‘Wahai
Muhammad, sampaikanlah salam dariku untuk
umatmu, dan sampaikan kepada mereka bahwa surga
itu tanahnya semerbak, airnya tawar dan ia adalah
tempat yang sangat lapang. Tanamannya adalah:
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah
wallahu akbar”.

.» واهلل أكرب، وال هلإ إال اهلل،هلل

**

حسنه الشيخ األبلاين يف صحيح

 وضعفه، اجلامع الصغري وزيادته:درجة احلديث
يف مشاكة املصابيح

Derajat hadis:

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengabarkan
bahwa beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim
‘Alaihissalam pada malam Isra’-Mi’raj, juga beliau
menyampaikan kepada Nabi untuk menyampaikan
salamnya kepada umat beliau Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam, dan agar Rasulullah mengabarkan pada
mereka bahwa surga itu semerbak tanahnya –karena
tanahnya dari Za’faran -sebagaimana dalam riwayat alTirmidzi ketika para sahabat Radhiyallahu ‘Anhum
bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
tentang surga, lalu beliau menjawab: “…tanahnya dari
Za’faran.” Dalam riwayat Ahmad: “Dan tanahnya
adalah Wars (hijau oleh tumbuhan) dan Za’faran.”
“Airnya tawar” maksudnya bahwa airnya tawar dan
terasa manis, sebagaimana firman Allah Ta’ala:
“Sungai-sungai dari air yang tidak asin.” (QS.
Muhammad: 15), maksudnya: tidak berubah karena
rasa asin dan sebagainya. Jika surga itu tanahnya
semerbak dan airnya tidak asin, maka tanamannya
pasti lebih semerbak, apalagi jika tanaman itu adalah
kalimat thayyibah yang merupakan al-baqiyat alshalihat. “dan bahwa ia adalah tempat yang lapang”
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**

ليق إبراهيم
ِ  أنه-صىل اهلل عليه وسلم- َيرب انليب

 أن، وأنه أخربه،عليه السالم يللة اإلرساء واملعراج
ُ ُيبَلِّغ
،-صىل اهلل عليه وسلم- وي ِو َصل السالم ألمته
ُ
ُّ ُ
 وجاء، أي الرتاب،وأن َيربهم بأن اجلنة َطيبَة الرتبَة
 كما يف رواية،يف أحاديث أخرى أن تربتها الزعفران

-ريض اهلل عنهم- الرتمذي عندما سأل الصحابة

:  عن اجلنة فقال-صىل اهلل عليه و سلم- انليب
َ  "وتربتها:وترتبها الزعفران" وعند أمحد..."
الو ْرس
ُ ْ َ
"عذبَة املاء" أي أن ماءها عذب حلو
."والزعفران
) (أنهار من ماء غري آسن:-تعاىل-  كما قال،الطعم

 فإذا. غري متغري بملوحة وال غريها:] أي15 :[حممد
ْ
ُّ
 اكن الغراس،اكنت اجلنة طيبة الرت َبة َعذبة املاء
، والغرس حيصل باللكمات الطيبات،أطيب ال سيما
ٌ َ
 وهو،يعان" مجع قاع
 "وأنها ِق.وهن ابلاقيات الصاحلات
َ  "وأن غ.املاكن الواسع املستوي من األرض
راسها" أي
ِ
 واحلمد، "سبحان اهلل.أن ما يُغرس يف تلك القيعان

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب" واملعىن :أن غ َ
راسها yaitu tempat yang luas dan terhampar. “dan bahwa
ِ
tanamannya” maksudnya bahwa apa yang ditanam di
اللكمات الطيبات :التسبيح،
واتلحميد ،واتلهليلtanah lapang itu. “Subhanallah, walhamdulillah, wa la ،
َ ُ
َ
فلك من سبح اهلل أو محده أو هلله غرست هل خنلة يف ilaha illallah wallahu akbar”, artinya bahwa tanamannya
adalah kalimat-kalimat thayyibah: tasbih, tahmid dan
اجلنة.
tahlil. Maka siapa saja yang bertasbih, atau bertahmid,
atau bertahlil, niscaya akan ditanamkan untuknya satu
pohon kurma di surga.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قيعان  :هو املاكن الواسع املستوي من األرض ،يعلوه ماء السماء ،فيمسكه ويستوي نباته.
• غراسها  :الغراس :ما يغرس من الشجر وحنوه.

فوائد احلديث:
 .1ذكر اهلل سبب دلخول اجلنة.
ْ
 .2كما أكرث َ
العبْد من ِذكر اهلل؛ كرثت غراسه يف اجلنة.
ْ
 .3وصف اجلنة وأنها طيبة الرتبة ،واملاء وأن ِذك َر اهلل تعاىل غراسها.
ِّ
 .4احلث ىلع مداومة اذلكر لإلكثار من غراس اجلنة.
 .5إثبات معجزة اإلرساء واملعراج.
َ َ
والسالم السالمَ.
ُ
 .6فضل األمة اإلسالمية املرحومة؛ حيث بلغها إبراهيم عليه الصالة
 .7إثبات اجلنة وأنها موجودة اآلن.
 .8ترغيب إبراهيم -عليه السالم -أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -يف إكثار من ذكر اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر،
وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،
ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .صحيح اجلامع الصغري
وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .الاكشف عن حقائق السنن (رشح املشاكة) للطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،مكتبة
ابلاز ،مكة1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مشاكة املصابيح
للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم  -بريوت1985 ،ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للمباركفوري ،الطبعة:
اثلاثلة ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند 1404 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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َْ َ َ ْ ٌ َ ْ ََ ََ
ىلع اهللِ م َِن ُّ
ادل َاعءِ
ليس ِشء أكرم

 .1283احلديث:

Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi
Allah melebihi doa
**

1283. Hadis:

ً
ٌ
يشء Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ليس
(Nabi bersabda), "Tidak ada sesuatu yang paling mulia
َ
أكرم ىلع اهلل من ادلاعء».
"bagi Allah melebihi doa.

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

(ليس يشء أكرم ىلع اهلل من ادلاعء) ألنه عبادة"Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah ،
melebihi doa." Sebab, doa adalah ibadah. Sedangkan
والعبادة يه اليت خلق اهلل -تعاىل -اخللق من أجلهاibadah merupakan hal yang menjadi sebab ،
فادلاعء يدل ىلع قدرة اهلل وىلع سعة علمه ،وىلع diciptakannya manusia. Dengan demikian, doa
menunjukkan pada kekuasaan Allah, keluasan ilmuعجز ادلايع واحتياجه ،ألجل هذا اكن ادلاعء من
Nya, kelemahan orang yang berdoa dan kebutuhan dia
أكرم األشياء ىلع اهلل -جل وعال-.
kepada-Nya. Karena itulah, doa merupakan pekerjaa
yang paling mulia bagi Allah -Jalla wa 'Alā-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل ادلاعء
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

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

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أكرم  :أىلع قدرا.

فوائد احلديث:
 .1فضل ادلاعء وأنه من أفضل وأكرم األمور ىلع اهلل -تعاىل-.
 .2احلث ىلع ادلاعء ،واحلرص عليه ألنه من أكرم األشياء ىلع اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،ط رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرص .سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط املكتب اإلساليم .توضيح األحاكم من بلوغ
املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة
الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد
بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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Aku tidak makan dalam keadaan
)bertelekan (bertumpu

ال آكل وأنا متكئ

 .1284احلديث:

**

1284. Hadis:

َ

ُ َْ
ُ
كنت عند Dari Abu Juḥaifah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
حيفة -ريض اهلل عنه -قال:
عن أيب ج
ُ ُ "Ketika saya berada di dekat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال لرجل عنده« :ال آكل
sallam- maka beliau bersabda kepada seseorang yang
ُ
كئ».
ada di samping beliau, "Aku tidak makan dalam
وأنا مت ِ
"keadaan bertelekan (bertumpu).
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

َيرب أبو جحيفة وهب بن عبد اهلل السوايئ -ريض

اهلل عنه -يف هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -لم يكن من هديه أن يأكل متكئًا ,بأن يعتمد
ىلع أحد جنبيه بمتكإ من وسادة أو غريها ،أو بأن

يضع إحدى يديه ىلع األرض ويعتمد عليها ,بل اكن

عليه الصالة والسالم -يتوىق هذه اجللسة ,ألن هذهاهليئة تستديع كرثة األكل اذلي يوجب اثلقل وعدم

النشاط ,وملا يرتتب عليها من املضار اجلسمية؛ ألنه
ً
إذا أكل متكئًا يكون جمرى الطعام متمايال ليس
ً
مستقيما ,فال يكون ىلع طبيعته فربما حصل رضر

من ذلك ,كما أن االتكاء أثناء األكل من اهليئات

اليت تدل ىلع الكرب وتنايف اتلواضع.

Makna global:
**

 Abu Juḥaifah, Wahb bin Abdullah as-Suwā`īraḍiyallāhu 'anhu- memberitahukan dalam hadis ini
bahwa bukan tuntunan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- makan sambil berteleka, di mana seseorang
bertumpu pada satu sisi tubuhnya dengan ditopang
bantal atau lainnya; atau meletakkan salah satu
tangannya di lantai dan bertumpu dengannya.
Rasulullah sentiasa menghindari gaya makan seperti
ini, karena posisi tersebut menyebabkan banyak
makan yang akhirnya dapat menjadikan tubuh terasa
berat, tak bersemangat, dan efek-efek nagatif lainnya.
Ketika seseorang makan dengan gaya seperti itu maka
saluran pencernaan menjadi miring, tidak lurus, dan
tidak pada posisi normal, sehingga bisa menyebabkan
bahaya. Di samping itu makan dengan bertelekan
menunjukkan sikap sombong dan menafikan sikap
rendah hati.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو ُجحيفة َو ْه ُ
ُّ
ب بن عبد اهلل السوايئ -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ َ
ً
ك ً
معتمدا ىلع أحد الشقني ,أو بأن يعتمد ىلع يده اليرسى من األرض.
اء :امليل يف القعود
كئ  :االت
• مت ِ

فوائد احلديث:
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن من هديه األكل وهو متكئ.
 .2أن هذه اهليئة تكره عند األكل ملا فيها من استداعء كرثة األكل اذلي يوجب اثلقل وعدم النشاط ,وملا يرتتب عليها من املضار اجلسمية.
 .3أنها من اهليئات اليت تدل ىلع الكرب.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهسبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ِّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف
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رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهعون املعبود رشح سنن أيب داود،
ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،رشف احلق،
الصدييق ،العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة1426 :ه.
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َُْ ُ
ُُ ُ
ََ ُ
ُتكوا انلَّار يف بيوت ِكم حني تنامون
ال ت

 .1285احلديث:

Janganlah kalian biarkan api di rumah
!kalian ketika kalian sedang tidur
**

1285. Hadis:

ً
َُْ ُ
رتكوا Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara marfu`:
عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ال ت
“Janganlah kalian biarkan api di rumah kalian ketika
”!kalian sedang tidur

انلار يف بيوتكم حني تنامون».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

معىن احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ينىه Makna Hadis: Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
melarang umatnya tidur sebelum mematikan terlebih
أمته عن انلوم قبل إطفاء انلار اليت أوقدوها.
dahulu api yang telah dinyalakannya. Syarah Riyadus
Shalihin karya Ibnu Utsaimin (6/ 390), Syarah Sunan
Abi Daud Lil `ibad, elektronik teks.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب انلوم واالستيقاظ
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حني تنامون  :إذا جاء وقت نومكم.

فوائد احلديث:

 .1كراهية ترك انلار مشتعلة حال انلوم؛ ألن ذلك ربما يؤدي إىل االحرتاق ،سواء اكنت انلار لإلضاءة ،اكملصباح والشمعة وا ِّ
لرساج ،أم لالستدفاء،
اكملدفأة واملوقِد وغريها ،وتنتيف الكراهة إذا اكنت العاقبة مأمونة.
 .2يكره االشتغال بأمر يُليه عن مراقبة انلار.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن
احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف
انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة:
  1426ـه رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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َّ ْ َ َ
َ
َُ
ال تتخِذوا الضيعة فُتغبوا يف ادلنيا

 .1286احلديث:

Janganlah kalian mengambil kebun, jika
hal itu menyebabkan kalian mencintai
!dunia
**

1286. Hadis:

ً
عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara
ََْ
َ
marfū', "Janganlah kalian mengambil kebun, jika hal itu
َ
فرتغبُ
».
ادلنيا
يف
وا
ة
ع
ي
الض
ذوا
تخ
ت
ِ
!"menyebabkan kalian mencintai dunia
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من االنشغال Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-
memperingatkan umatnya dari menyibukkan diri
بادلنيا ،والسيع ورائها ومجع األموال بأنواع اتلجارات dengan dunia dan berlari di belakangnya serta
والصنااعت والعقارات؛ فيؤدي ذلك إىل االنرصاف mengumpulkan harta dengan bermacam-macam
perniagaan, industri dan properti sehingga hal itu
اتلام عن أمور اآلخرة ،اليت من أجلها خلقوا.
membuat mereka berpaling secara total dari urusanurusan akhirat yang menjadi tujuan mereka diciptakan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الضيْ َعة  :البستان والقرية واملزرعة.
ْ َ
َ
تركنُوا إيلها؛ فتنشغلوا بذلك عن صالح اآلخرة.
• فرتغبُوا يف ادلنيا :

فوائد احلديث:

ُّ
ِّ
الضيَ ِ
اع ،واالنرصاف إيلها بالقلب؛ ألن ذلك يفيض بصاحبه إىل الركون إىل ادلنيا ،أما اذلي يتخذ من العقار ما ي َ ُسد
 .1انليه عن االستكثار من
كفايته فليس بمنيه عنه.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل:
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
 1397ه ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـهاتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم ،
انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام
أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهصحيح اجلامع الصغري
وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Janganlah saling mendengki, saling
meninggikan harga lelang tidak untuk
membeli, saling membenci, saling
membelakangi dan jangan menjual
(merecoki) sebagian kalian jual beli yang
lain, tetapi jadilah hamba-hamba Allah
yang bersaudara!

ُ َ ََ
ُ َ ََ
ُ َ َ
 وال، وال تناجشوا وال تباغضوا،ال َتَاسدوا
ُ
َْ
ُ َْ ْ َ
َُ ََ
 وكونوا،بعض
ٍ ِ وال يبِع بعضكم ىلع بيع،تدابروا
ً
َ
عباد اهلل إخوانا
**

1287. Hadis:

: احلديث.1287

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ َ ََ
َ َ  «ال:-صىل اهلل عليه وسلم
َ حت
اجشوا وال
 وال تن،اس ُدوا
َ َ
ْ ْ
ْ
ََ
 وال يَ ِبع َبع ُضكم ىلع َبي ِع، وال تدابَ ُروا،تبَاغ ُضوا
ُ
ً
ُ ُ
َ
املسلم ال
املسلم أخو
، وكونوا عباد اهلل إخوانا،بعض
ِ
ٍ
ُُ َْ
َْ
َْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
 اتلقوى ههنا،يظ ِلمه وال َيذهل وال يكذبه وال حي ِقره
ْ َ
ئ من
ٍ امر
ِ  ِحبس-ويشري إىل صدره ثالث مراتِ ب
ُّ ُ َ
َ
َْ
ِّ
املسلم
املسلم ىلع
 لك،املسلم
الرش أن حي ِق َر أخاه
ِ
ِ
َ  َد ُم ُه:حرام
ٌ
ُ ُ وم
.»اهل و ِع ْر ُض ُه

Dari Abu Hurairah Radiyallahu 'Anhu secara marfū',
"Janganlah saling mendengki, saling meninggikan
harga lelang tidak untuk membeli, saling membenci,
saling membelakangi dan jangan menjual (merecoki)
sebagian kalian jual beli yang lain, tetapi jadilah
hamba-hamba Allah yang bersaudara! Seorang muslim
saudara muslim lainnya, tidak boleh menzalimi,
menipu, membohongi dan merendahkannya. Takwa itu
di sini –beliau menunjuk dadanya tiga kali-. Cukuplah
seseorang itu berbuat buruk kala menghina
saudaranya muslim. Setiap muslim terhadap muslim
lain haram darah, harta dan kehormatannya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadits ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- صىل اهلل عليه- يف هذا احلديث يرشدنا انليب الكريم
mengarahkan kita pada apa-apa yang wajib
dipraktekkan oleh kita sebagai kaum muslimin.  بأن، إىل ما جيب علينا معرش املسلمني-وسلم
Hendaknya kita saling mencintai, berlemah lembut, نكون متحابني متآلفني متعاملني فيما بيننا معاملة
mempergauli sesama kita dengan pergaulan yang baik
 وتبعدنا،حسنة رشعية تهدينا إىل ماكرم األخالق
lagi seusai syariat, yang menghantar pada akhlak
mulia. Yang menjauhkan kita dari keburukan dan  وجتعل، وتذهب عن قلوبنا ابلغضاء،عن مساوئها
mengusir dari hati-hati kita kebencian. Menjadikan معاملة بعضنا بلعض معاملة سامية خايلة من
pergaulan diantara kita pergauluan yang mulia, tanpa
kedengkian, kezaliman, penipuan dan lain sebagainya  والغش وغري ذلك مما يستجلب، والظلم،احلسد
yang mengakibatkan kelabilan dan perpecahan, األذى واتلفرق؛ ألن أذية املسلم ألخيه حرام سواء
karena menyakiti saudara muslim diharamkan, baik
 لك املسلم ىلع،بمال أو بمعاملة أو بيد أو بلسان
dengan harta, pergaulan, tangan dan lisan. Setiap
muslim terhadap muslim yang lain haram darah, harta  وإنما العز والرشف،املسلم حرام دمه وماهل وعرضه
dan kehormatannya. Sesungguhnya kemuliaan dan
.باتلقوى
kehormatan itu pada ketakwaan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. األربعون انلووية:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ِّ  تمين زوال نعمة اهلل: واحلسد، ال حيسد بعضكم بعضا: • ال حتاسدوا
.عز وجل عن الغري

506

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• وال تناجشوا  :ال يزد بعضكم يف ثمن سلعة ال يريد رشاءها؛ يلخدع بذلك غريه ممن يرغب فيها ،وذلك يف ابليع يف املزاد.
• وال تباغضوا  :ال تتعاطوا أسباب اتلباغض.

• وال تدابروا  :ال يعط أحد منكم أخاه دبره حني يلقاه مقاطعة هل.

• وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض  :بأن يقول ملن اشرتى سلعة يف مدة اخليار :افسخ هذا ابليع ،وأنا أبيعك مثله بأرخص منه ثمنه ،أو أجود منه
بثمنه ،أو يكون املتبايعان قد تقرر اثلمن بينهما وتراضيا ،ولم يبق إال العقد فزييد عليه ،أو يعطيه بأنقص ،وهذا بعد استقرار اثلمن ،أما قبل
الرضا فليس حبرام.
• وكونوا عباد اهلل إخوانا  :اكتلعليل ملا تقدم ،أي تعاملوا معاملة اإلخوة يف املودة ،والرفق والشفقة واملالطفة ،واتلعاون يف اخلري ،وحنو ذلك مع
صفاء القلوب.
• املسلم أخو املسلم  :ألنه جيمعهما دين واحد ،قال تعاىل{ :إنما املؤمنون أخوة}.

• ال يظلمه  :ال يدخل عليه رضرا يف نفسه ،أو دينه ،أو عرضه ،أو ماهل بغري إذن رشيع.
• وال َيذهل  :ال يرتك نرصته املرشوعة ،ألن من حقوق أخوة اإلسالم :اتلنارص.

• وال يكذبه - :بفتح ياء املضارعة ،وختفيف اذلال املكسورة ىلع األشهر ،وجيوز ضم أوهل وإساكن ثانيه -ال َيربه بأمر خالف الواقع-.
• وال حيقره  :ال يستصغر شأنه ويضع من قدره ،ألن اهلل ملا خلقه لم حيقره بل أكرمه ورفعه وخاطبه وَّكفه.
• اتلقوى  :اجتناب عذاب اهلل بفعل املأمور ،وترك املحظور.
• حبسب امرئ من الرش  :يكفيه من الرش.

• عرضه  :حسبه ،وهو مفاخره ومفاخر آبائه ،وقد يراد به انلفس.

فوائد احلديث:
 .1األمر بأن نكون عباد اهلل يراد به العبودية اخلاصة ،ويه الطاعة واالنقياد ،وأما العبودية العامة فلك اخللق عبيد هلل تعاىل.
 .2انليه عن األهواء املضلة ،ألنها توجب اتلباغض.
 .3األمر باكتساب ما يصري به املسلمون إخوانا ىلع اإلطالق.
 .4حتريم الظلم.
 .5من حقوق املسلم ىلع املسلم نرصه إذا احتاج إيله ،وتركه هو اخلذالن املحرم.
 .6وجوب الصدق واتلنارص واتلواضع وحتريم الظلم بني املسلمني.
 .7اتلحذير من حتقري املسلم ،فإن اهلل لم حيقره إذ خلقه.
 .8عمدة اتلقوى ما يف القلب من عظمة اهلل ،وخشيته ومراقبته ،وال اعتبار بمجرد األعمال الصاحلة بدون ذلك.
 .9االحنراف الظاهر يف القول والعمل يدل ىلع ضعف تقوى القلب.
 .10حتريم دماء املسلمني ،وأمواهلم وأعراضهم.
ً
 .11وجوب الصدق فيما َيرب به أخاه ،وأن ال يكذب عليه ،بل وال غريه أيضا ،ألن الكذب حمرم حىت ولو اكن ىلع الاكفرين.
 .12فضل املسلم ىلع الاكفر.
 .13حتريم احلسد ،واتلباغض ،واتلدابر ،وبيع ابلعض ىلع بيع ابلعض.
 .14حتريم املناجشة ولو من جانب واحد.
ً
 .15حتريم رشاء املسلم ىلع رشاء أخيه ،وهو أن يقول ملن باع سلعة بتسعة مثال  :أنا أعطيك فيها عرشة.
 .16انليه عن أذية املسلم بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل.
 .17من حتقيق العبودية هلل راعية األخوة اإليمانية.
املصادر واملراجع:

ً
-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه - .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األحاديث األربعون انلووية
وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م - .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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َ ْ َّ
ال َت ِق َرن من املعروف شيئا ,ولو أن تلَق أخاك
َ ْ
بوجه طلق

 .1288احلديث:

Janganlah meremehkan kebaikan sedikit
pun jua, walau hanya engkau bertemu
!saudaramu dengan wajah berseri-seri
**

1288. Hadis:

ً
عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال Dari Abu Żar al-Gifāri -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
(Nabi bersabda), “Janganlah meremehkan kebaikan
ََْ
َحتْ ِق َ
بوجه
أخاك
ىق
ل
ت
أن
ولو
شيئا,
املعروف
من
ن
ر
sedikit pun jua, walau hanya engkau bertemu
ْ
َطلق».
”!saudaramu dengan wajah berseri-seri
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلديث ديلل ىلع استحباب طالقة الوجه عند اللقاءHadis tersebut merupakan dalil yang menunjukkan ،
disunnahkannya menampakkan wajah yang berseriوأن هذا من املعروف اذلي ينبيغ للمسلم أن حيرص seri tatkala berjumpa. Dan ini termasuk kebaikan yang
harus
dilakukan
seorang
muslim,
عليه وال حيتقره ملا فيه من إيناس األخ املسلم tidak
meremehkannya karena di dalamnya terdapat
وإدخال الرسور عليه.
keramahan dan kasih sayang terhadap sesama
saudara
muslim
serta
dapat
memasukkan
kebahagiaan ke dalam hatinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
• ال حتقرن  :احتقار اليشء :االستهانة بقدره.
ْ
• َطلق  :سهل منبسط مرشق.

فوائد احلديث:
والبرش.
 .1طلب اتلواد واتلحاب بني املؤمنني ،وطالقة الوجه وابتسامته ِ
 .2كمال هذه الرشيعة وشموهلا ،وأنها جاءت بكل ما فيه صالح املسلمني وتوحيد كمتهم.
 .3احلرص ىلع فعل املعروف خاصة ما اكن متعلقا باآلخرين ،وأال حيتقر من املعروف شيئا.
 .4استحباب إدخال الرسور ىلع املسلمني؛ ملا يف ذلك من حتقيق األلفة بينهم.
املصادر واملراجع:

ِّ
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ِّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5348( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َ ُ ُّ ر ْ
ُ
ادليك فإنه ي ْوق ِظ للصالة
ال تسبوا

 .1289احلديث:

"Janganlah kalian mencela ayam jantan.
Sesungguhnya dia membangunkan untuk
shalat".
**

1289. Hadis:

ً
عن زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani Radhiyallahu 'Anhu, ia
berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
ادليْك فإنه يُ ْ
ت َ ُس ُّبوا ِّ
».
للصالة
ظ
ق
و
ِ
bersabda, "Janganlah kalian mencela ayam jantan.
Sesungguhnya dia membangunkan untuk shalat".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َيرب زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه -أن انليب Zaid bin Khalid Al-Juhani Radhiyallahu 'Anhu -
mengabarkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu
َ ِّ ِّ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن سب ادليك وعلل 'Alaihi wa Sallam melarang untuk mencerca ayam
ذللك؛ بأنه يُوقظ انلائم بصياحه ألجل الصالة ،ويف jantan dan beliau menjelaskan sebabnya, bahwa ayam
jantan itu membangunkan orang yang sedang tidur
رواية عند أمحد والنسايئ  " :يؤذن للصالة "؛ وهلذا
dengan suaranya untuk shalat. Dalam riwayat Ahmad
َ ِّ
نىه -صىل اهلل عليه وسلم -عن سبه؛ ألن يف إيقاظهم dan An-Nasa'i disebutkan, "Memberitahukan untuk
مصلحة ظاهرة ،ويه إاعنتهم ىلع طاعة ومن أاعن shalat." Karena itulah Nabi Muhammad Shallallahu
'Alaihi wa Sallam melarang untuk mencelanya karena
َ ْ
dengan
membangunkan
mereka
ىلع طاعة ،فإنه يستحق المدح ال اذلم .ومن أعظم ما terdapat
يف ادليك من العجائب معرفة األوقات الليليةkemaslahatan yang jelas. Yaitu memotivasi orang- ،
orang untuk taat. Orang yang mendorong pada
والصياح عندها ،ويوايل صياحه قبل الفجر وبعده،
ketaatan, maka ia pantas mendapatkan pujian, bukan
فسبحان من هداه ذللك.
celaan. Keajaiban paling besar pada ayam jantan ialah
kemampuannya mengetahui waktu-waktu malam dan
berkokok pada waktu-waktu tersebut dan ia
menyambung kokoknya sebelum fajar hingga
sesudahnya. Mahasuci Allah yang telah memberikan
petunjuk kepada ayam jantan untuk melakukan hal itu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والنسايئ.
اتلخريج :زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1انليه عن َس ِّ
ب ِّ
ادليْك؛ ألنه يُوقظ انلائمني للصالة.
 .2كراهة اتل َض ُّجر من صيَاح ِّ
ادليْك ،وسماع صوته.
ِ
 .3من شأن املسلم أن يرغب يف لك ما يعينه.

 .4تسخري اهلل عز وجل بعض خملوقاته لإلنسان.

املصادر واملراجع:

1نزهة املتقني ،تأيلفٌ :مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه-2رياض الصاحلني ،تأيلف :

حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه -3رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد
بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية-4 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة:
األوىل 1422 ،ـه-5سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا-6 .
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السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 7مسند اإلمام أمحد
بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه2001 -
م -8رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه

الرقم املوحد)8960( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ia menjawab, "Demam, sungguh Allah
tidak akan memberkahinya." Lantas beliau
bersabda, "Janganlah engkau memaki
demam, karena demam itu menghapus
dosa-dosa Bani Adam seperti bakaran
pandai besi menghilangkan kotoran besi".

ُ
َ َ َ َ
ُ ال ت َ ُس ريب
احل ََّّم فإنها تذهب خطايا ب ِين آدم كما
َ ََ ُْ
ِري خبث احلديد
يذهب الك
**

1290. Hadis:

: احلديث.1290

صىل اهلل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن جابر
ُ  أو أُ ِّم، دخل ىلع أُ ِّم السائب-عليه وسلم
- الم َسيب
ِ
أو يا أم-  «ما لك يا أم السائِب: فقال-ريض اهلل عنها
َ  تُ َزفْزف-الم َسيب
ُ
! احلُىم ال بارك اهلل فيها:ني؟» قالت
ِِ
َ
َ
ُ
 «ال ت ُس ِّيب احلُىم فإنها تذهب خ َطايَا بَ ِين آدم كما:فقال
َ َ ُْ
.»ري خ َبث احلديد
ك
ِ يذهب ال

Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk menemui Ummu
As-Sa'ib atau Ummu Al-Musayyab, lalu bersabda, "Ada
apa denganmu, wahai Ummu As-Sa'ib - atau wahai
Ummu Al-Musayyab- gemetar (seperti itu)?" Ia
menjawab,
"Demam,
semoga
Allah
tidak
memberkahinya." Lantas beliau bersabda, "Janganlah
engkau memaki demam, karena demam itu
menghapus dosa-dosa Bani Adam seperti tempaan api
pada besi yang menghilangkan karat besi".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Jabir Radhiyallahu 'Anhu mengabarkan dalam hadits
ini bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
masuk menemui Ummu As-Sa'ib yang sedang
gemetar, lantas beliau bertanya kepadanya mengenai
sebabnya. Ia menjawab, "Demam." Yakni, penyebab ia
menggigil adalah demam yang menimpanya. Demam
adalah panas yang menyerang tubuh dan ini satu jenis
penyakit. Penyakit ini memiliki beragam jenis."semoga
Allah tidak memberkahinya." Ini adalah keluhan orang
yang terkena sakit demam. Lantas beliau bersabda,
"Janganlah engkau memaki demam!" yakni, Nabi
Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang
Ummu As-Sa'ib untuk mencela demam, karena demam
itu termasuk perbuatan Allah Ta'ala. Segala sesuatu
yang berasal dari perbuatan Allah Ta'ala tidak boleh
dimaki. Sebab, mencela sesuatu berarti mencela
penciptanya, Allah Azza wa Jalla. Untuk itu, Nabi
Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,
"Janganlah kalian mencela masa, karena Allah adalah
masa." Jika seseorang terkena demam, hendaknya ia
sabar dan mengharap pahala dari Allah 'Azza wa Jalla.
"karena demam itu menghapus dosa-dosa Bani Adam
seperti bakaran pandai besi menghilangkan karat
besi." Artinya, penyakit demam menjadi sebab
dihapusnya berbagai dosa dan diangkatnya beberapa
derajat. Hal ini seperti besi jika dilebur di atas api, maka
kotoran dan noda karatnya hilang, lalu menjadi bersih.
Demikian juga yang dilakukan terhadap demam,

511

 أن انليب:  يف هذا احلديث-ريض اهلل عنه- َيرب جابر

ريض-  دخل ىلع أم السائب-صىل اهلل عليه وسلمَ َ
، فسأهلا عن سبب ذلك، ويه ت ْرت ِعد-اهلل عنها
 "احلُىم" أي أن سبب ذلك ما أصابها من:فقالت
 ويه نوع من، سخونة تصيب ابلدن: واحلُىم.احلُىم

 "ال بارك اهلل: قوهلا.األمراض ويه أنواع متعددة
 فنهاها.فيها" داعء ىلع ما ابتليت به من مرض احلُىم
ِّ  عن َس-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ب احلُىم؛ ألنها
 ولك يشء من أفعال اهلل فإنه-تعاىل- من أفعال اهلل
ٌّ ال جيوز لإلنسان أن ي َ ُسبه؛ ألن سبه
جل- سب خلالقه
 "ال:-صىل اهلل عليه وسلم-  وهلذا قال انليب-وعال
تسبوا ادلهر فإن اهلل هو ادلهر" وىلع املرء إذا أصيب

: وقال.-عز وجل-  وحيتسب األجر ىلع اهلل،أن يصرب
َ َ ُْ
ُ
َ َ َ َ
ري خ َبث
ك
ِ "فإنها تذهب خطايا ب ِين آدم كما يذهب ال
احلديد" واملعىن أن مرض احلُىم سبب يف تكفري
 كما أن احلديد إذا َصهر ىلع،السيئات ورفع ادلرجات
 كذلك تفعل،انلار ذهب وسخه ورديئه وبيق صافيًا
 حىت يعود، فإنها تذهب صغائر ذنوب بين آدم،احلُىم
.نقيًا صافيًا منها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
sesungguhnya demam dapat menghapus berbagai
dosa kecil Bani Adam sehingga ia kembali menjadi
bersih dan bening dari dosa itu. Syarah Riyadhish
Shalihin, karya Ibnu Utsaimin, (6/467).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ُ
ُ
• احلُىم ُ :سخونة تصيب ابلدن.
َ
• خ َطايَا  :ذنوب صغرية متعلقة حبق اهلل -تعاىل-.
ُ
اد َ
كُْ
انلار.
ري  :اآللة اليت يَنفخ بها احلد
• ال ِ
َ َ
ََ َ
ْ
• خبث احلديد  :وسخه اذلي يف ِضم ِنه ،ويه :الشوائب الغريبة عن معدنه.
ُ ْ
• ت َزف ِز ِفني  :تتحركني حركة رسيعة ،ومعناه :ترتعد

فوائد احلديث:

ْ َ
واألسقام سبب يف تكفري اذلنوب وزيادة يف احلسنات.
 .1أن اآلالم
َ
َ
ُ
ُّ
اف للصرب والرضا.
 .2ال جيوز اتلربم واتلضجر من أقدار اهلل -تعاىل ،-فإن ذلك من ٍ
 .3انليه عن َس ِّ
ب يشء يقرب إىل اهلل وإن اكن فيه مشقة ىلع العباد.

 .4حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تقريب علوم ادلين ألصحابه بأيرس أسلوب ،ورضب األمثلة املحسوسة لتستقر يف أفهامهم،
وترسخ يف عقوهلم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل
 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8961( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ْ َُ
رش ُبوا َواح ًِدا َك ُ ْ
ال ت َ ْ َ
رشب ابلَ
اِشبوا
ري ،ولكن
ع
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ َ ُّ
َ ُْْ َُْ
ِشبتم ،وامحدوا إذا
مثىن وثالث ،وسموا إذا أنتم ِ
َُْ
أنتم َرفعت ْم

 .1291احلديث:

Janganlah kalian minum satu kali tegukan
seperti minumnya unta, tetapi minumlah
dua atau tiga kali (tegukan)! Ucapkanlah
bismilah sebelum kalian minum, dan
pujilah Allah jika kalian usai mengangkat
)(tempat minum
**

1291. Hadis:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma-, secara marfū',
َ ً (Nabi bersabda), "Janganlah kalian minum satu kali
رش ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ت َ ْ َ
ا
د
اح
و
وا
ب
ِ
tegukan seperti minumnya unta, tetapi minumlah dua
ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُّ
َ ُ ْ
َ
ري ،ولكن ارشبوا مثىن وثالث ،وسموا atau tiga kali (tegukan)! Ucapkanlah bismilah sebelum
كرش ِب ابل ِع ِ
َْ
إذا أنتم َرشبْتُ ْمَ ْ ،
kalian minum, dan pujilah Allah jika kalian usai
وامح ُدوا إذا أنتم َرفعتُ ْم».
ِ
"!)mengangkat (tempat minum

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ال ترشبوا رشابا واحدا ال تتنفسوا بينه ،كرشب Janganlah kalian minum satu kali tegukan tanpa
!bernafas di antara tegukan itu, seperti minumnya unta
ابلعري فإنه ال يتنفس بني رشبه ،ولكن تنفسوا Sesungguhnya unta itu tidak bernafas di antara
خالل الرشاب مرتني أو ثالثة ،وقولوا :بسم اهلل إذا ;minumnya. Hendaknya kalian bernafas saat minum
dua atau tiga kali dan katakanlah, "Bismillāh" (Dengan
رشبتم ،واحلمد هلل إذا انتهيتم يف املرتني أو اثلالثة.
menyebut nama Allah), ketika kalian minum, dan
"Alḥamdulillāh" (Segala puji hanya milik Allah) jika
kalian selesai pada tegukan kedua atau ketiga kali.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال ترشبوا واحدا  :ال جتعلوا رشبكم جرعة واحدة دون تنفس خالهل.

• كرشب ابلعري  :كما يرشب ابلعري دفعة واحدة؛ ألنه يتنفس يف أثناء الرشب.
َ
ُ
• ثالث  :ثالث مرات.
• رفعتم  :رفعتم اإلناء عن الفم يف لك مرة أو يف اآلخر.

فوائد احلديث:

ُ
 .1كراهة رشب املاء جرعة واحدة ،ويستحب أن يقول عند بدء الرشب :بسم اهلل ،وأن يقول عند االنتهاء من الرشب :احلمد هلل ،أو قول ذلك عند
بدء لك جرعة ونهايتها.
 .2نيه الرشع عن التشبه بابلهائم كما ورد نهيه عليه السالم عن افرتاش اكفرتاش اللكب وعن نقر الغراب؛ تلكريم اإلنسان وِلال يؤثر ذلك يف
طبعه.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .ضعيف سنن الرتمذي ،لألبلاين ،توزيع :املكتب اإلساليم ،بريوت -الطبعة:
األوىل 1411 ،ـه1991 -م.

الرقم املوحد)4951( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

َُْ
َّ
ال تقل عليك السالم؛ فإن عليك السالم َتية
َ َ
الم ْوت

 .1292احلديث:

"Jangan kau ucapkan " 'alaikas salam
(salam untukmu), karena ucapan ini
adalah sapaan bagi orang-orang yang
!sudah meninggal dunia
**

1292. Hadis:

ْ

عن أيب ُج َر ٍّي ال ُه َ
جيْ ِ ِّ
يم -ريض اهلل عنه -قال :أتيت Dari Abu Jurayy Al-Hujaimi-raḍiyallāhu 'anhu-, seraya
berkata, "Aku mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقلت :عليك
wa sallam- lalu berkata, " 'alaikas salam", wahai
َُْ
السالم يا رسول اهلل .قال« :ال تقل عليك السالم؛ " Rasulullah!" Beliau bersabda, "Jangan kau ucapkan
َ َ
'alaikas salam" (salam untukmu), karena ucapan ini
الم ْوت».
فإن عليك السالم حتية
adalah sapaan bagi orang-orang yang sudah
!"meninggal dunia
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن رجال جاء إىل انليب صىل اهلل عليه

وسلم ،فسلم عليه بقوهل" :عليك السالم يا رسول
ِّ
اهلل" فنهاه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يسلم بتلك
الصفة ،ومن كراهته ذللك ل َ ْم يَ ُرد عليه السالمَ ،
وبني

هل أن هذه اتلحية" :حتية املوت" ،ثم بَني هل كيفية
ُْ
السالم املرشوعة كما يف احلديث اآلخر ،قل" :السالم

عليك" .وقوهل صىل اهلل عليه وسلم" :عليك السالم
ُ
حتية املوت" ليس معىن ذلك :أن هذه اتلحية تلىق
عند زيارة القبور؛ ألن اثلابت عنه صىل اهلل عليه
وسلم عند زيارة القبور أن يقول" :السالم عليكم

أهل دار قوم مؤمنني ،"..بل قال ذلك -عليه الصالة

والسالم -إشارة إىل ما جرت به اعدة أهل اجلاهلية يف
حتية األموات.

Makna global:
**

Makna hadis: Telah ada seorang lelaki datang
menghadap Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan
mengucapkan salam " 'alaikassalam ya Rasulullah".
Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang bentuk
salam yang demikian. Begitu tidak sukanya beliau
hingga tidak menjawab atas salam itu. Beliau jelaskan
bahwa ungkapan ini untuk "salam kepada orang mati".
Kemudian beliau jelaskan salam yang masyru' seperti
pada hadits yang lain, katakan "Assalamu 'alaik".
" Sabda beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
'alaikassalam adalah salam kepada orang mati" tidak
berarti salam ini diucapkan saat ziarah kubur karena
riwayat yang benar dari beliau adalah ucapan
"Assalamu 'alaikum Ahla daari qaumin mu'minin...".
Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengatakan
demikian sebagai isyarat akan kebiasaan kaum
jahiliyah dalam menyalami orang-orang yang
meninggal.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
ْ
اتلخريج :أبو ُج َر ٍّي جابر بن سليم ال ْ ُه َ
جي ِ ِّ
يم ـريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• السالم  :السالمة من لك آفة ومكروه  ،واجلملة خرب بمعىن ادلاعء واخلطاب فيها للنيب صىل اهلل عليه وسلم.

فوائد احلديث:
 .1اإلنكار ىلع املخالف مع بيان السبب.
 .2املسارعة بليان احلكم الرشيع وعدم تأخريه.
 .3انليه عن التشبه بأهل اجلاهلية.
 .4ابتداء السالم سنة ورده فرض إمجااعً.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل،
دار ابن اجلوزي ،الرياض نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلني ،تأيلف:
حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،بريوت ،بلنان رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش،
الطبعة  1426 :ـه سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد
املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه معالم السنن ،تأيلف :محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب ،انلارش:
املطبعة العلمية ،الطبعة :األوىل   1351ـه صحيح وضعيف أيب داود ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات
احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد-للعثيمني -انلارش :دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية-الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)3770( :

516

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jangan kau katakan, 'Alaikassalām karena
ucapan 'Alaikassalām adalah
penghormatan untuk orang yang telah
meninggal dunia. Ucapkanlah,
'Assalāmu'alaika

َُْ
ُ َّ َ ُ
ُ
 عليك السالم َتِية، عليك السالم:ال تقل
ُ
 السالم عليك: قل،املوت
**

1293. Hadis:

: احلديث.1293

َ
ٍّ جر
َ عن أيب
Dari Abu Juray Jābir bin Sulaim -raḍiyallāhu 'anhu-, ia : قال-ريض اهلل عنه- ي جابر بن ُسليْ ٍم
berkata, "Aku melihat seorang lelaki yang
ْ
 ال يقول شيئا إال،رأيت رجال يص ُد ُر انلاس عن رأيه
perkataannya ditaati orang-orang. Setiap kali ia
berkata, pasti diikuti oleh mereka. Aku bertanya:
Siapakah orang ini? Orang-orang menjawab: (Dia)
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aku berkata:
'Alaikassalām wahai Rasulullah -dua kali-" Beliau
bersabda, "Jangan kau katakan: 'Alaikassalām karena
ucapan 'Alaikassalām adalah penghormatan untuk
orang yang telah meninggal dunia. Ucapkanlah,
'Assalāmu'alaika. Abu Juray berkata, "Aku bertanya,
Apakah engkau Rasulullah? Beliau menjawab, "Aku
adalah utusan Allah yang apabila engkau ditimpa
malapetaka, lalu engkau berdoa kepada-Nya, maka
Dia akan menghilangkan malapetaka itu darimu.
Apabila engkau dilanda kekeringan, lalu engkau
berdoa kepada-Nya, maka Dia akan menumbuhkan
(tumbuh-tumbuhan) untukmu.Jika engkau berada di
tanah gersang atau padang pasir lalu untamu hilang,
kemudian engkau berdoa kepada-Nya, niscaya Dia
mengembalikan unta itu kepadamu." Abu Juray
berkata, "Aku berkata, "Perintahkanlah kepadaku."
Beliau bersabda, "Janganlah engkau mencela siapa
pun." Juray berkata, "Setelah itu aku tidak pernah lagi
mencela, baik kepada orang merdeka atau hamba
sahaya atau unta atau domba." "Janganlah engkau
menghina kebaikan sedikit pun. Hendaklah engkau
berbicara kepada saudaramu dengan wajah berseriseri karena hal itu termasuk kebaikan. Angkatlah kain
sarungmu sampai ke pertengahan betis. Jika engkau
tidak mau, maka sampai ke kedua mata kaki. Jauhilah
isbāl (memanjangkan pakaian/celana), karena itu
termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai kesombongan. Jika ada seseorang
menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu
yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau
membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui
ada padanya. Sesungguhnya akibat buruknya akan
menimpanya.

صىل-  رسول اهلل: من هذا؟ قالوا: قلت،صدروا عنه

 عليك السالم يا رسول اهلل: قلت.-اهلل عليه وسلم

 عليك، عليك السالم: «ال تقل: قال-  مرتني: قلت: السالم عليك» قال: قل،السالم حتية املوت

 «أنا رسول اهلل اذلي إذا أصابك:أنت رسول اهلل؟ قال
ٌّ ُ
 وإذا أصابك اعم َسنَ ٍة،رض فدعوته كشفه عنك
ََ
َْ
ْ
 وإذا كنت بأرض قف ٍر أو فال ٍة،فدعوته أنبَتَ َها لك
ْ فَ َضل
: قلت: فدعوته ردها عليك» قال،ت راحلتك
ْ
ُ ْ فما َسبَب: «ال ت َ ُس َنب أحدا» قال: قال.اع َه ْد إيل
ت بعده
ِ
ْ
 «وال حت ِق َرن من، وال شاة، وال بعريا، وال عبدا،ُح ًّرا
ْ
 وأن تكلم أخاك وأنت ُمنبَ ِسط إيله،املعروف شيئا
ْ
وارفع إزارك إىل نصف
،املعروف
 إن ذلك من،وجهك
ِ
ْ
، وإياك وإسبال اإلزار،فإن أبيت فإىل الكعبني
ِ ،الساق
َ َ
ََ َ
َ
وإ ِن
ِ وإن اهلل ال حيب الم ِخيلة؛
ِ .فإنها من الم ِخيل ِة
ُ
َ امر ٌؤ شتمك
ِّ
َ
ْ
ُ
َ وع
ُ
ري َك بما يعلم فيك فال تعريه بما تعلم
َِّ
». فإِنما وبال ذلك عليه،فيه

**

Derajat hadis: Hadis sahih
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 صحيح:درجة احلديث

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Jabir bin Sulaim -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Aku
melihat seseorang yang perkataannya menjadi rujukan
manusia. Setiap kali berbicara kepada manusia,
niscaya mereka mengerjakannya. Aku bertanya
kepada orang-orang, "Siapakah dia?" Orang-orang
menjawab, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-."
Aku berkata, " 'Alaikassalām wahai Rasulullah,
'Alaikassalām wahai Rasulullah" Beliau bersabda,
"Jangan kau katakan " 'Alaikassalām karena ucapan
'Alaikassalām adalah penghormatan untuk orang yang
telah
meninggal
dunia."
Ucapkanlah,
"Assalāmu'alaika". Aku bertanya, "Apakah engkau
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku adalah utusan
Allah", yaitu aku adalah orang yang diutus Allah. Jika
engkau ditimpa kefakiran dan musibah, lalu engkau
berdoa kepada-Nya dengan merendahkan diri dan
penuh harap, niscaya Dia menghilangkan malapetaka
darimu. Jika engkau ditimpa kekeringan di mana pada
saat itu bumi tidak menumbuhkan tumbuhan, lalu
engkau berdoa kepada-Nya, maka Dia akan
mengadakan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan
untukmu. Jika engkau berada di gurun yang tidak ada
air dan manusia serta untamu hilang, kemudian engkau
berdoa kepada-Nya, niscaya Dia mengembalikan unta
itu kepadamu." Aku berkata kepada beliau:
"Berpesanlah dengan sesuatu yang bermanfaat
bagiku." Beliau bersabda, "Janganlah engkau mencela
siapa pun." Sejak itu aku tidak pernah lagi mencela baik
kepada orang merdeka atau hamba sahaya atau unta
atau domba. Lantas beliau bersabda, "Janganlah
engkau tinggalkan kebaikan sedikit pun karena
menganggapnya
remeh,
janganlah
engkau
menganggap remeh ucapanmu kepada saudaramu
sedang di wajahmu ada keceriaan untuknya, karena
hal itu adalah kebaikan. Angkatlah kain sarungmu dan
pakaian lainnya sampai ke pertengahan betis. Jika
engkau tidak melakukannya, maka angkatlah sampai
ke kedua mata kaki. Tidak ada dosa antara dua mata
kaki sampai ke pertengahan betis. Jauhilah isbāl
(memanjangkan kain sarung), karena itu termasuk
kesombongan dan kecongkakan. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai kesombongan. Jika ada seseorang
menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu
yang ia ketahui ada padamu berupa dosa-dosa dan
perbuatan-perbuatan buruk, maka janganlah engkau
membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui
ada
padanya.
Sesungguhnya
akibat
buruk
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 أبرصت رجال:قال جابر بن سليم ريض اهلل عنه
، ال يقول هلم شيئا إال فعلوه،يرجع انلاس إىل قوهل

 هذا رسول اهلل صىل اهلل: قالوا، من هذا:فقلت هلم
، فقلت عليك السالم يا رسول اهلل،عليه وسلم

 فقال صىل اهلل عليه،عليك السالم يا رسول اهلل

 ولكن، ال تقل عليك السالم فإنها حتية املوت:وسلم
 نعم: قال، أأنت رسول اهلل: فقلت. السالم عليك:قل
 أنا اذلي أرسله اهلل اذلي إذا:أنا رسول اهلل؛ أي

أصابك فقر ومصيبة فدعوته بترضع وافتقار؛ رفع
 وإذا أصابك اعم قحط لم تنبت،عنك ذلك الرضر

األرض فيه شيئا فدعوته؛ أوجد لك فيها انلبات ونماه
، وإذا كنت يف أرض ليس فيها ماء وال ناس،لك
:فقلت هل.وضاعت راحلتك فدعوته؛ ردها عليك
 فما سببت. ال تشتم أحدا: قال،أوصين بما ينفعين

 ثم قال صىل،بعد ذلك حرا وال عبدا وال بعريا وال شاة
 وال ترتك شيئا من املعروف:اهلل عليه وسلم

 وال حتقر خطابك ألخيك ويف وجهك،استصغارا هل
 وارفع إزارك وغريه،البرش هل؛ فإن ذلك من املعروف
، فإن تركت فعل ذلك،من اثلياب إىل نصف الساق

فارفع إىل الكعبني؛ فال جناح فيما بني الكعبني إىل
 واحذر من إسبال اإلزار فإنه من الكرب،نصف الساق
 وإن أحد،والعجب واهلل جل وعال ال حيب ذلك

شتمك أو عريك بما فيك من اذلنوب واألفعال
ِّ  فال،القبيحة
تعريه بما فيه؛ إن اعقبة ذلك عليه يوم
. وقد يعجل بعضه يف ادلنيا،القيامة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
perbuatannya akan menimpanya pada hari kiamat.
"Terkadang sebagiannya disegerakan di dunia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأبو داود وأمحد.
اتلخريج :أبو ُج َر ٍّي جابر بن سليم ال ْ ُه َ
جيْ ِ ِّ
يم ـريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يصدر انلاس عن رأيه  :يقبلون قوهل.
• رض  :أي :رضر من فقر ومصيبة.

• كشفه  :رفعه عنك.
• اعم َسنَة  :اعم قحط لم تنبت األرض فيه شيئا.
• أرض قفر  :أرض ال ماء بها وال ناس.
• فالة  :أرض ال ماء فيها.

• راحلتك  :الراحلة من اإلبل :ابلعري القوي ىلع األسفار واألمحال.
• اعهد إيل  :أوصين بما أنتفع به.
• ال تسنب أحدا  :ال تشتم أحدا.

• ال حتقرن من املعروف شيئا  :ال ترتك شيئا من أمور اخلري استهانة بقدره.
• منبسط  :مستبرش.

• إزارك  :اإلزار :ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن.
• إسبال اإلزار  :إرخاؤه وإرساهل أسفل الكعبني.

• املخيلة  :االختيال والكرب واحتقار انلاس والعجب عليهم.
• وبال ذلك  :نتيجته الوخيمة.

فوائد احلديث:
 .1رسعة تنفيذ أحاكم اهلل من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،واستجابتهم لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
 .2وجوب اتلحاكم يف األمور كها إىل اهلل ورسوهل ،وعدم جواز اخلروج عليهما.
 .3جيوز يف حتية املوت قول عليك السالم والسالم عليكم ،لكن جرت العادة أن عليك السالم حتية املوت.
 .4جواز السؤال للتثبت ال للتعنت ،فقد سأل الصحايب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أنت رسول اهلل؟
 .5أمور العباد كها بيد اهلل اذلي هل اخللق واألمر.
 .6اتلذكري بنعم اهلل ىلع العباد مداعة دلوام الشكر.
 .7استحباب طلب انلصيحة من أهلها.
 .8وجوب إخالص انلصح للمنصوح.
 .9حرمة السباب والشتم واللعن؛ ألنها ليست من صفات املؤمنني بل من صفات الشياطني.
 .10عدم استصغار شيئا من شعائر ادلين ،أو استحقار أمر من املعروف.
 .11استحباب انبساط الوجه عند لقاء اإلخوان ،واتلودد يف الالكم عند خماطبتهم.
 .12استجابة الصحابة للرسول صىل اهلل عليه وسلم ،والزتامهم بما يوصيهم ويرشدهم إيله.
 .13إزرة املؤمن إىل نصف الساق ،فإن أحب اإلطالة؛ فإىل الكعبني وال يزيد.
 .14إسبال اإلزار من اخليالء ،فاملسبل سواء قصد أم لم يقصد فقد وقع يف املخيلة.
 .15وجوب السرت ىلع املسلمني ،وعدم كشف عوراتهم.
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املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة باحثني نرش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرشة1407 ،ه 1987م .كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد العمار -نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص،
الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش:
املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Janganlah kalian memakai sutera dan
pakaian dari sutra! Janganlah kalian
minum di wadah emas dan perak! Jangan
pula makan di piring emas dan perak!
Sesungguhnya barang-barang itu untuk
mereka (orang-orang kafir) di dunia dan
untuk kalian di akhirat.

َُ َْ َ َ َ ر
َ احلر
َ ْ ال تَلْبَ ُسوا
رشبوا ِيف
 وال ت،ير َوال ادليباج
ِ
ُ ُ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ
َ َ
صحاف ِِهما؛
ِ  وال تأكلوا ِيف،ِب وال ِفضة
ِ آنِي ِة اذله
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُّ فَإ َّن َها لهم يف
ِ ادلنيا َولكم ِيف اآلخ َِرة
ِ
ِ

: احلديث.1294

**

1294. Hadis:

ً
َ َْ ْ َ َ ْ َ ُ
Dari Hużaifah bin Al-Yamān -raḍiyallāhu 'anhumā-  «ال: مرفواع-ريض اهلل عنهما- ان
ِ عن حذيفة ب ِن ايلم
ْ
secara marfū', "Janganlah kalian memakai sutera dan
 وال ترشبوا يف آنية اذلهب،تلبَ ُسوا احلرير وال ادليباج
pakaian dari sutra! Janganlah kalian minum di wadah
َ
َ َ والفضة وال تأكلوا يف
emas dan perak! Jangan pula makan di piring emas صحافِ ِهما؛ فإنها هلم يف ادلنيا
ِ
dan perak! Sesungguhnya barang-barang itu untuk
.»ولكم يف اآلخرة
mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di
akhirat".

 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih
Makna global:

ُ

:املعىن اإلمجايل

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang para lelaki  الرجال عن لبس-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
َ
memakai sutra dan pakaian dari sutra, karena jika lelaki- memakai keduanya akan menimbulkan kemayu احلرير وادليباج؛ ملا يف لبسهما لذلكر من امليوعة
dan sifat feminim, serta menyerupai para wanita yang . والتشبه بالنساء انلاعمات املرتفات،واتلأنث
lembut dan genit. Padahal lelaki itu dituntut untuk
 كما نىه.والرجل يطلب منه اخلشونة والقوة والفتوة
keras, kuat dan perkasa. Beliau juga melarang laki-laki
ًّ ُ
dan perempuan makan dan minum di piring dan bejana الك من الرجال والنساء عن األكل والرشب يف
َ ص
dari emas dan perak. Hikmahnya sebagaimana sabda حاف اذلهب والفضة وآنيتهما؛ واحلكمة كما قال
ِ
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Sesungguhnya
makan di atas wadah dari emas dan perak di dunia  أن األكل فيهما يف ادلنيا:-صىل اهلل عليه وسلمuntuk orang-orang kafir yang menyegerakan hal-hal ،للكفار اذلين تعجلوا طيباتهم يف حياتهم ادلنيا
yang baik untuk mereka dalam kehidupan dunia dan
-أيها املسلمون خالصة-  ويه لكم،واستمتعوا بها
mereka menikmatinya. Sedangkan bejana-bejana itu
ً
untuk kalian -wahai kaum Muslimin yang tulus- pada -تعاىل- يوم القيامة إذا اجتنبتموها؛ خوفا من اهلل
ً
ً ،وطمعا فيما عنده
ً
hari kiamat jika kalian menghindarinya karena takut وامتثاال ألمر
فمنعا من التشبه بهم
kepada Allah -Ta'ālā-, terobsesi dengan apa yang ada
ِّ ُ
di sisi-Nya. Keduanya diharamkan demi mencegah  كما أن من لبس احلرير من. حرمت-تعاىل- اهلل
tindakan menyerupai mereka dan untuk melaksanakan الرجال يف ادلنيا فقد تعجل متعته؛ وذلا فإنه لن يلبسه
ً
perintah Allah -Ta'ālā-. Para lelaki yang mengenakan
sutra di dunia, maka ia telah menyegerakan  ومن تعجل شيئا قبل أوانه بطريق حمرم،يف اآلخرة
kesenangannya. Karena itu, dia tidak akan
.عوقب حبرمانه واهلل شديد العقاب
memakainya di akhirat. Barangsiapa tergesa-gesa
kepada sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang
haram, maka dia dihukum dengan cara tidak akan
memperolehnya. Sungguh, Allah Mahakeras siksaanNya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ َ ُ ُ
ُ َْ
ْ ُ
يسم وهو حمرم لبسه ىلع الرجال.
• احل َ ِريْر  :وهو القماش املأخوذ من دو ِد القز ،ويُسىم اإلب ِر
َُ
َُ
ُ
• وال ِّ
ادليباج :نوع من احلرير ،وهو ما غلظ وَثن من ثياب احلرير.
ادليباج :
ُ
َ ْ َ
ِّ َ
َ
شبع اخلمسة.
• الصحاف  :مجع صحفة ،ويه واعء متوسط احلجم يوضع فيه الطعام ،دون القصعة والصحفة ت ِ

فوائد احلديث:
 .1حتريم لبس احلرير وادليباج ىلع اذلكور ،والوعيد الشديد ىلع من لبسه.
ُ
وحله للنساء ،وحتريمه ىلع الرجال ،بإمجاع العلماء.
 .2يباح للنساء لبس احلرير ،لكونهن يف حاجة إىل الزينة لألزواجِ ،
 .3حتريم األكل والرشب يف صحاف اذلهب والفضة وآنيتهما ،لذلكور واإلناث؛ لكونهما للكفار يف ادلنيا ،وللمسلمني يف اآلخرة.
 .4أحلق العلماء باألكل والرشب سائر االستعماالت ،وجعلوا ذكر األكل والرشب من باب اتلعبري بالغالب.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات،
مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

الرقم املوحد)2985( :
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ُّ ْ َ َ
ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ
ََْ ُ
ادلنيا ل ْم
ير؛ فإِنه من لبِسه ِيف
ال تلبسوا احل ِر
ََْ ْ ُ
يلبسه ِيف اآلخ َِرة ِ

 .1295احلديث:

Janganlah kalian mengenakan sutra,
karena sungguh orang yang
mengenakannya di dunia tidak akan
mengenakannya di akhirat.
**

1295. Hadis:

َ َ َ َ
ُ
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قال َر ُسول Dari Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- secara
َْ
َ ُ marfū', "Jangan kalian mengenakan sutra, karena
اَّلل  -صىل اهلل عليه وسلم « :-ال تلبَ ُسوا احل َ ِرير؛ ف ِإنه
ِ
sungguh orang yang mengenakannya di dunia tidak
َ ْ َ َ ُ
َ
َ
من ل ِبسه يف ادلنيا لم يلبسه يف اآلخرة».
akan mengenakannya di akhirat".
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث نيه عن لبس احلرير للرجال ،وأن Hadis ini mengandung larangan mengenakan sutra
bagi laki-laki, dan sangsi bagi orang yang nekat
عقوبة البسه أنه ال يلبسه يف اآلخرة؛ ألن اجلزاء من mengenakannya ialah ia tidak akan mengenakannya di
akhirat, karena balasan itu sejenis dengan perbuatan.
جنس العمل.
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :متفق عليه.
عمر ُ
ُ
بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• احلرير  :نوع من املنسوجات واألقمشة ،ويقال هل ادلمقيس والسرياء والسرتاء ،وهو مأخوذ من دود القز وهو احلرير الطبييع ،وهناك نوع من
القطن يسىم الكتان لني إال أنه ال حيرم.
• يف اآلخرة  :يف اجلنة.

فوائد احلديث:
 .1يؤخذ من هذا احلديث حتريم لبس احلرير ىلع الرجال.
ُ
 .2من لبس احلرير يف ادلنيا إن لم يعف اهلل عنه سيحرم من لبسه يف اجلنة ولو دخلها.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي
انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Janganlah kalian mengumpulkannya
(makan dua atau lebih sekaligus), karena
Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa
Sallam melarang mengumpulkan makanan
(di mulut)! Selanjutnya ia berkata, "Kecuali
orang tersebut meminta izin kepada
saudaranya".

ُ َُ
َّ
َّ
-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 فإن،ارنوا
ِ ال تق
ُ
ُ
َ َْ َْ ْ َ
َ
 إال أن يستأذِن الرجل: ثم يقول،ان
ِ نىه عن ال ِقر
َ
َ
.ُأخاه
**

1296. Hadis:

: احلديث.1296

ََََ
َ َ ُ َ ََ َ َ
َْ ُ
ابن
مع
ة
ن
س
م
اع
ا
ن
اب
ص
أ
:قال
،
م
ي
ح
س
بن
ة
ٍ
ٍ
ِ
ِ عن جبل
َْ َ
ُ
ُ
َ
ً
ريض اهلل- هلل بن عمر
ِ  وَكن ْ عبد ا،الزبري؛ ف ُر ِزقنا تمرا
ِ
ُُ َ
َ
ُ َُ
ُ
ُّ
 فإن،ارنوا
ِ  ال تق: فيقول، يمر بنا وحنن نأكل-عنهما
َ
 ثم،ان
صىل اهلل عليه- انليب
ِ  نىه عن ال ِقر-وسلم
َ
ُ
ُ
ْ َ
َ
َ ْ
. إال أن ي َ ْستَأ ِذن الرجل أخ ُاه:يقول

Dari Jabalah bin Suhaim, ia berkata, "Kami ditimpa
tahun paceklik bersama Ibnu Az-Zubair, kemudian
kami diberi rezeki kurma. Saat itu Abdullah bin Umar
Radhiyallahu 'Anhuma melewati kami yang sedang
makan, lalu ia berkata, "Janganlah kalian
mengumpulkannya (makan dua atau lebih sekaligus),
karena Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
melarang mengumpulkan makanan (di mulut).
Selanjutnya ia berkata, "Kecuali orang tersebut
meminta izin kepada saudaranya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dari Jabalah bin Suhaim, ia berkata, "Kami ditimpa  أصابنا اعم قحط مع ابن:عن جبلة بن سحيم قال
tahun paceklik bersama Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu
'Anhuma, lalu kami diberi kurma. Saat itu Ibnu Umar  فاكن ابن، فأعطانا تمرا،-ريض اهلل عنهما- الزبري
Radhiyallahu 'Anhuma melewati kami yang sedang  فيخربنا، يمر بنا وحنن نأكل-ريض اهلل عنهما- عمر
makan. Ia mengabarkan kepada kami bahwa Nabi
 نىه أن يقرن الرجل-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang
seseorang mengumpulkan antara dua butir kurma atau  إذا اكن مع،بني اتلمرتني وحنوهما مما يؤلك أفرادا
makanan lain yang biasa dimakan satu demi satu  فاليشء اذلي جرت العادة.مجاعة إال بإذن أصحابه
apabila makan bersama jama'ah, kecuali seizin para
sahabatnya. Sesuatu yang sudah biasa dimakan satu  اكتلمر إذا اكن معك مجاعة،أن يؤلك واحدة واحدة
demi satu seperti kurma, jika engkau bersama satu فال تأكل تمرتني يف لقمة واحدة؛ ألن هذا يرض
jama'ah, maka engkau tidak boleh sekaligus memakan
 فال تأكل أكرث منهم إال إذا،بإخوانك اذلين معك
dua butir kurma dalam satu suapan, karena hal ini
membahayakan saudara-saudaramu yang ada  تأذنون يل أن آكل تمرتني يف آن: وقلت،استأذنت
bersamamu. Engkau tidak boleh makan lebih banyak  يف صحيح: ملحوظة. فإن أذنوا لك فال بأس،واحد
dari mereka, kecuali apabila minta izin dan engkau
katakan, "Apakah kalian mengizinkanku untuk makan ، والفاعل ابن الزبري، فرزقنا بأربع فتحات:ابلخاري
dua
butir
kurma sekaligus?"
Jika mereka  فرزقنا بضم الراء: ويف رواية ابليهيق،واملعىن أعطانا
mengizinkanmu, maka tidak masalah." Catatan: Dalam
-.تعاىل-  وحيتمل الرازق اهلل،بابلناء للمجهول
Shahih Al-Bukhari disebutkan, "Farazaqana" dengan
empat fathah, dan yang melakukannya adalah Ibnu AzZubair. Artinya dia memberi kami. Dalam riwayat AlBaihaqi disebutkan, "Faruziqna" dengan bentuk pasif
dan ditafsirkan bahwa yang memberi rezeki adalah
Allah Ta'ala.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب:اتلصنيف
**
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راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اعم سنة  :أي :اعم قحط وجدب.

• ال ِقران  :هو أن يقرن بني اتلمرتني يف األكل.

• أخاه  :املراد باألخ هنا :رفيقه اذلي اشرتك معه يف ذلك اتلمر.

فوائد احلديث:

ُ
 .1االجتماع ىلع الطعام سنة ممدوحة ،وفيه بركة خبالف الفرقة.
 .2جواز مراقبة العلماء ملن دونهم تلعليمهم السنة.

 .3حتريم ظلم اآلخرين يف األكل والرشب وَكفة شؤون احلياة.

 .4كراهة القران يف الطعام من غري إذن ملن يأكل معهم ملا فيه من ظلم لرفيقه.

 .5قال العلماء :إن اكن يعلم رضا الرشَكء بقرنه بينهما جاز ،وانليه عن القرآن من حسن األدب يف األكل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ،ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط1422 ،ه .صحيح مسلم ,حتقيق :حممد فؤاد
عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .كنوز
رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي,
حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1423 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض
الصاحلني ،البن عثيمني ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة1426 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت،
الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م.
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ْ ُ
َ ْ رثوا الالكم بغري ذ ِْكر اهلل؛ فإن َك
ُِ ك
رثة
ال ت
ِ
ْ
ٌَ ْ َ
الالكم بغري ذِك ِر اهلل تعاىل قسوة للقلب! وإن
ْ َ
َ
َْ
ِ أبع َد انلاس من اهلل القل ُب الق
ايس

Janganlah kalian banyak bicara selain zikir
kepada Allah! Sesungguhnya banyak bicara
selain zikir kepada Allah Ta'ala dapat
mengeraskan hati. Sesunguhnya manusia
yang paling jauh dari Allah adalah orang
yang keras hatinya.
**

1297. Hadis:

: احلديث.1297

 قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
ْ
ْ ُ
ُ ك
رثوا الالكم بغري ِذك ِر
ِ  «ال ت:-صىل اهلل عليه وسلمْ
ٌ َ
َ ْ اهلل؛ فإن َك
رثة الالكم بغري ِذك ِر اهلل تعاىل ق ْس َوة
َ ُ ْ َ
َ ْ للقلب! وإن
.»ايس
ِ ب الق
أب َعد انلاس من اهلل القل

Dari Ibnu Umar-raḍiyallāhu 'anhu-ma, ia berkata,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada
Allah! Sesungguhnya banyak bicara selain zikir kepada
Allah Ta'ala dapat mengeraskan hati. Sesunguhnya
manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang
keras hatinya".
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن كرثة الالكم بغري
melarang banyak bicara selain zikir kepada Allah
ِّ َ ُ
Ta'ala. Beliau menuturkan bahwa banyak bicara dapat  وذكر أنه مما يقيس القلب ويضيف،ذكر اهلل تعاىل
َ
mengeraskan hati dan menambah tebal penutup  وال يأت ِم َر، فال جتده يتأثر باملوعظة،عليه غشاوة
padanya sehingga engkau tidak mendapati hati
بمعروف وال ينتيه عن منكر؛ لكرثة الغشاوة اليت
tersebut (menerima) terpengaruh oleh nasehat, tidak
menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah  وذكر أن أبعد انلاس عن اهلل أصحاب،ىلع قلبه
dari
yang
mungkar.
Hal
ini
disebabkan : ولكن يغين عنه، واحلديث ضعيف.القلب القايس
banyaknya/tebalnya penutup di hatinya. Beliau juga
menyebutkan bahwa manusia yang paling jauh dari (من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خريا أو
Allah adalah orang-orang yang keras hatinya. Hadits ini  واألدلة يف احلث ىلع اذلكر،ليسكت) متفق عليه
dhaif, sehingga cukup bagi kita hadits: (Barangsiapa
 فمعناه قد ورد يف،واتلحذير من الغفلة كثرية
beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata
.انلصوص الصحيحة
yang baik atau diam) muttafaq 'alaih. Dalil-dalil yang
menyeru untuk dzikir dan menghindari kelalaian telah
banyak, sedang maknanya telah ada pada nash-nash
yang shahih.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت:اتلصنيف
. رواه الرتمذي:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ُ ََ
. ِغلظه وعدم تأثره باملواعظ: • قسوة للقلب

:فوائد احلديث
. أن كرثة الالكم فيما ال فائدة فيه سبب لقسوة القلب وابلعد عن رمحة اهلل.1
. فيه إشارة إىل ذم اخللطة؛ فكرثة الالكم ال تنتج إال عن كرثة خمالطة انلاس.2
. جواز الالكم يف األمور املباحة من غري إكثار.3
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املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعةَ ُ
ادلين األبلاين-مكتَبة َ
ْ
ْ
الرتهيب-املؤلف :حممد نارص ِّ
المعارف
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م- .ضعيف الرت ِغيب َو ِ
َ ْ
رش واتلوزيْع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية-الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2000 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
لِلن ِ
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني /تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-
حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة - .الوابل الصيب من اللكم الطيب-املؤلف :ابن قيم اجلوزية -حتقيق :سيد
إبراهيم -دار احلديث  -القاهرة  -رقم الطبعة :اثلاثلة 1999 ،م.

الرقم املوحد)3771( :

527

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُ
ُ ْ
َ ْ َ
َ
مازحه ,وال ت ِعدهُ موعِدا
مار أخاك ,وال ت ِ
ال ت ِ
َُ ْ َ
فتخلِفه

 .1298احلديث:

ً

Janganlah mendebat saudaramu, jangan
bergurau dengannya, dan jangan pula
engkau menjanjikannya suatu janji lalu
!engkau mengingkarinya
**

1298. Hadis:

ً
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
َ ْ
ُ ْ
ُ
ً
َ
مازحه ,وال ت ِعد ُه َمو ِعدا
مار أخاك ,وال ت ِ
«ال ت ِ
َ ْ َ
فتُخ ِلفه».
درجة احلديث :ضعيف

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu’,
(Nabi bersabda), "Janganlah mendebat saudaramu,
jangan bergurau dengannya, dan jangan pula engkau
menjanjikannya
suatu
janji
lalu
engkau
!"mengingkarinya
**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن املراء اذلي Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang perdebatan
yang dilakukan oleh seseorang kepada teman
يفعله اإلنسان مع جليسه يلظهر هل اخللل يف الكمه majlisnya untuk menampakkan kekeliruan di dalam
أو العيب يف رأيه ،فهذا خلق ذميم ،ونىه أيضا عن ucapannya atau aib pada pendapatnya. Ini adalah
akhlak yang tercela. Beliau juga melarang berlebihan
اإلفراط يف املزاح وهو يفيض إىل قسوة القلب ،ويؤدي
dalam bergurau/bercanda karena dapat menyebabkan
إىل اإليذاء ،ويورث األحقاد ،ونىه أيضا عن إخالف kerasnya hati, mengakibatkan adanya gangguan dan
الوعد ،وهذا أيضا مما يثري األحقاد فإما أال تعد ،وإما menimbulkan kebencian serta permusuhan. Beliau
juga melarang inkar janji, dan ini juga di antara hal yang
ِّ
أن تعد وتويف بوعدك.
dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan, maka
!janganlah berjanji, atau berjanjilah dan tepati janjimu
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
**

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

معاين املفردات:

َُ
ار  :املماراة يه اجلدال.
• ال تم ِ
َُ ْ
ازحه  :املزاح هو املداعبة واهلزل ،واملراد :ال تمازح أخاك املسلم مزاحا يؤذيه.
• وال تم ِ

فوائد احلديث:

 .1عناية اإلسالم باأللفة واملحبة بني املسلمني حيث جاء بما يزيد املحبة ،وانليه عما يُيسء إيلها.
 .2انليه عن املراء.

 .3انليه عن املزاح املؤذي ،أما ادلاعبة اللطيفة فقد جاءت عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيه جائزة.

 .4انليه عن إخالف الوعد.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل
ِّ
َ
لوغ َ
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ِّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق ،الرياض ،الطبعة السابعة1424 ،ه .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،للشيخ األبلاين ،دار النرش:
املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة 1408 :ـه 1988 -م.

الرقم املوحد)5334( :

528

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Janganlah kalian memulai mengucapkan
salam kepada orang-orang Yahudi dan
Nasrani. Jika kalian bertemu mereka di
jalan maka paksalah (pepetlah) mereka ke
jalan yang paling sempit (pinggir)

 وإذا,ال تبدؤوا ايلهود وانلصارى بالسالم

 فاضطروهم إىل أضيقه,لقيتموهم يف طريق
**

1299. Hadis:

: احلديث.1299

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa صىل-  أن رسول اهلل،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
ََْ
 «ال تبدؤوا ايلهود وانلصارى: قال-اهلل عليه وسلم
"Janganlah kalian memulai mengucapkan salam
ْ ُ ُّ ْ
ْ ُ ُُ َ
kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian  فاضطروهم إىل، وإذا ل ِقيتموهم يف طريق،بالسالم
ْ َ
bertemu mereka di jalan maka paksalah (pepetlah)
».أضيَ ِق ِه
mereka ke jalan yang paling sempit (pinggir)."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang kita  عن بدء أهل-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
memulai mengucapkan salam kepada Ahli Kitab
karena ucapan salam kita kepada mereka merupakan الكتاب بالسالم؛ وذلك ألن تسليمنا عليهم فيه نوع
sebuah bentuk pemuliaan kepada mereka, sedangkan  وال،والاكفر ليس أهال لإلكرام- من اإلكرام هلم؛
orang kafir bukan orang yang pantas untuk dimuliakan.
ً
 كيف،ابتداء كيف حالك
بأس أن يقول للاكفر
Hanya saja tidak ada dosa untuk mengucapkan kepada
orang kafir, "Bagaimana keadaanmu, selamat pagi,  كيف أمسيت؟ وحنو ذلك إذا دعت،أصبحت
selamat sore?" dan lain sebagainya jika diperlukan.  وكذلك أمرنا،احلاجة إىل ذلك؛ ألن انليه عن السالم
Sebab, yang dilarang adalah mengucapkan salam.
Demikian juga kita diperintahkan untuk tidak  فإذا قابل املسلم الكتايب يف،أن ال نوسع هلم الطريق
memberikan kelapangan jalan bagi mereka. Jika ، فإن املسلم يُلجئه إىل أضيق الطريق،الطريق
seorang Muslim bertemu dengan Ahli Kitab di jalan,
 وهذا عند،ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم
hendaknya orang Muslim memaksanya untuk ke jalan
yang lebih sempit (pinggir) sehingga bagian jalan yang  وحيث ال يتسبب يف إحلاق الرضر،ضيق الطريق
tengah dan luas untuk orang Muslim. Ini dilakukan  أن ما اكن من باب: ومجلة القول يف ذلك،بالكتايب
ketika di jalan sempit tanpa menimbulkan bahaya
kepada Ahli Kitab. Ringkasnya: segala sesuatu yang الرب واملعروف ومقابلة اإلحسان باإلحسان قمنا به
termasuk kebajikan, perbuatan makruf, dan membalas  وتلكن يد املسلمني يه،حنوهم تلأيلف قلوبهم
kebaikan dengan kebaikan, kita lakukan itu kepada
mereka demi melembutkan hatinya, dan hendaknya  وما اكن من باب إشعار انلفس بالعزة،العليا
tangan kaum Muslimin berada di atas (mulia). Adapun والكرامة ورفعة الشأن فال نعاملهم به؛ كبدئهم
hal-hal yang termasuk tindakan menunjukkan jati diri
 وتمكينهم من صدر الطريق،بالسالم حتية هلم
dengan wibawa, martabat, dan derajat yang luhur,
ً
.تكريما هلم
hendaknya kita tidak boleh memperlakukan mereka
dengannya seperti memulai mengucapkan salam
sebagai sapaan kepada mereka, dan mempersilahkan
mereka di tengah jalan sebagai penghormatan untuk
mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فاضطروهم إىل أضيقه  :أي :أجلئوهم أن يسريوا ىلع حافة الطريق ،وهذا عند الزحام.

فوائد احلديث:

 .1ال جيوز للمسلم أن يبتدئ ً
أحدا من ايلهود وانلصارى بالسالم.
 .2يُفهم من انليه عن ابتدائهم أنه ال يُنىه عن رد السالم عليهم ،وهذا ما رصحت به أحاديث أخرى ،فيف الصحيحني عن أنس أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -قال" :إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم".
َ
ُّ
املسلم يف الطريق فإن املسلم يُلجئه إىل أضيق الطريق ،ويكون سعة الطريق للمسلم ،وهذا عند الزحام ،فإن خلت الطريق
الكتايب
 .3إذا قابل
عن الزمحة فال حرج ،ويكون اتلضييق حبيث ال يوقع بهم رضرا.

 .4إظهار عزة املسلمني وصغار غريهم ،دون ظلم أو بذاءة يف القول.
ً
 .5اتلضييق ىلع الكفار بسبب ما هم عليه من كفر باهلل -تعاىل ،-قد يكون ذلك سببا يف إسالمهم؛ فينجوا من انلار ،إذا محلهم ذلك ىلع
معرفة السبب ،وهذا عندما يكون املسلمون ملزتمون بكل أحاكم دينهم ،ومنها ما جاء يف هذا احلديث.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابنِّ
املكرمة 1423 ،ه- .
اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه- .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام لعبد اهلل بن
صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1432 ،ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5347( :
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Janganlah kalian menjadikan rumahrumah kalian kuburan dan janganlah
kalian menjadikan kuburanku tempat
!perayaan. Bershalawatlah kepadaku
Sesungguhnya shalawat kalian sampai
kepadaku di mana saja kalian berada.

ال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وال جتعلوا قِّبي عيدا،
وصلوا ّ
لع فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم

 .1300احلديث:

**

1300. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', -
(Nabi bersabda), "Janganlah kalian menjadikan rumahصىل اهلل عليه وسلم« :-ال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وال
rumah kalian kuburan dan janganlah kalian menjadikan
جتعلوا قربي عيدا ،وصلوا ِّ
kuburanku
tempat
perayaan.
يلع فإن صالتكم تبلغين Bershalawatlah
kepadaku! Sesungguhnya shalawat kalian sampai
حيث كنتم».
kepadaku di mana saja kalian berada".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ُ ََ
عليْ ِه َو َسل َم -عن إخالء ابليوت من Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
نىه َ -صىل اَّلل
melarang umatnya untuk mengosongkan rumah-rumah
صالة انلافلة فيها وادلاعء وقراءة القرآن فتكون dari shalat sunnah di dalamnya, doa dan membaca
**

بمزنلة القبور؛ ألن انليه عن الصالة عند القبور قد Alqur'an sehingga kedudukannya seperti kuburan.
Sebab, larangan shalat di kuburan sudah mereka
تقرر عندهم فنهاهم أن جيعلوا بيوتهم كذلك ،ونىه
ketahui, lalu beliau melarang mereka menjadikan
عن تكرار زيارة قربه واالجتماع عنده ىلع وج ٍه rumah-rumah mereka seperti kuburan. Beliau juga
ٌ
وسيلة إىل الرشك ،وأمر باالكتفاء melarang untuk mengunjungi kuburannya berulang-
معتاد؛ ألن ذلك
ulang dan berkumpul di sisinya sebagai kebiasaan
عن ذلك بكرثة الصالة والسالم عليه يف أي ماكن karena hal itu menjadi media syirik. Beliau
من األرض؛ ألن ذلك يبلغه من القريب وابلعيد ىلع memerintahkan kita untuk mencukupkan diri dengan
memperbanyak shalawat dan salam kepada beliau di
ِّ
حد سواء ،فال حاجة إىل الرتدد إىل قربه.
mana saja tempatnya di muka bumi. Sebab shalawat
itu akan sampai kepada beliau dari yang dekat dan
yang jauh sama saja. Dengan demikian tidak perlu
berulang kali datang ke kuburannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• ال جتعلوا بيوتكم قبورا ً  :ال ِّ
تعطلوها من صالة انلافلة وادلاعء والقراءة ،فتكون بمزنلة القبور.
ً
ٍ
اجتماع ترتددون إيله وتعتادونه للصالة
• وال جتعلوا قربي عيدا  :العيد :ما يعتاد جميئه وقصده من زمان وماكن ،أي :ال تتخذوا قربي حمل
وادلاعء وغري ذلك.

• فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم  :أي ما ينالين منكم من الصالة حيصل مع قربكم وبعدكم من قربي فال حاجة بكم إىل امليجء إيله
والرتدد عليه.

فوائد احلديث:
 .1حتريم هجر ابليوت من عبادة اهلل.
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ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -بأن جيعل حمل اجتماع وارتياد ترتب هل زيارات
 .2سد الطرق املفضية إىل الرشك من الصالة عند القبور والغلو يف قربه َ -صىل
خمصوصة.
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
 .3املنع من السفر لزيارة قربه -صىل اَّلل علي ِه َوسل َم-.
ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -جناب اتلوحيد.
 .4محايته َ -صىل
ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم-.
 .5أنه ال مزية للقرب من قربه َ -صىل
 .6مرشوعية الصالة والسالم عليه يف مجيع أحناء األرض.

 .7حتريم الصالة يف املقابر.

 .8حتريم جعل زيارة قرب انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -
عيدا ،بتكريره ىلع وجه خمصوص يف زمن خمصوص ،وكذلك زيارة لك قرب.

 .9انتفاع األموات بداعء األحياء.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ,الطبعة اخلامسة1435 ,ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد،
ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد،
للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية .صحيح اجلامع
لألبلاين ,املكتب اإلساليم ,بريوت ،بدون تاريخ.

الرقم املوحد)3350( :
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Jangan berdoa untuk kecelakaan atas diri
kalian, jangan kalian berdoa untuk
kecelakaan anak-anak kalian, jangan kalian
berdoa untuk kecelakaan harta kalian.
Jangan sampai kalian meminta sesuatu
(keburukan) kepada Allah lalu bertepatan
dengan waktu Dia mengabulkan doa kalian

ال تدعوا ىلع أنفسكم؛ وال تدعوا ىلع

أوالدكم ،وال تدعوا ىلع أموالكم ،ال توافقوا
من اهلل ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب
لكم

 .1301احلديث:

**

ً
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ال berkata,

1301. Hadis:

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhuma- dia
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
تدعوا ىلع أنفسكم؛ وال تدعوا ىلع أوالدكم ،وال
"Jangan berdoa untuk kecelakaan atas diri kalian,
ُ
تدعوا ىلع أموالكم ،ال توافقوا من اهلل ساعة يسأل jangan kalian berdoa untuk kecelakaan anak-anak
kalian, jangan kalian berdoa untuk kecelakaan harta
ٌ
عطاء فيستجيب لكم».
فيها
kalian. Jangan sampai kalian meminta sesuatu
(keburukan) kepada Allah lalu bertepatan dengan
"waktu Dia mengabulkan doa kalian.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

حيذر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث Dalam hadis ini Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
memperingatkan dan melarang mendoakan keburukan
وينىه عن ادلاعء ىلع األوالد واألموال ،ألن ادلاعء untuk anak dan harta, karena doa itu kedudukannya
شأنه عظيم ،قد يمضيه اهلل ىلع العباد ،لو وافق ساعة agung. Boleh jadi Allah berlakukan atas hamba-Nya
(apa yang dia minta -edit) jika dia berdoa pada saat
إجابة فيكون رضره ىلع صاحبه وما يتعلق به من
dikabulkan sehingga kecelakaan akan menimpa dirinya
أوالده وماهل.
dan apa yang terkait dengannya berupa anak dan
hartanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أحاكم ادلاعء
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ساعة  :الساعة يف األصل تطلق ىلع معنيني ،أحدهما  :أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعرشين ً
جزءا يه جمموع ايلوم والليلة ،ثانيهما :
جزء من أجزاء الوقت واحلني وإن قل.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن ادلاعء ىلع انلفس أو األوالد أو املال بيشء من الرضر ِلال يصادف هذا ادلاعء القبول.
ً
 .2أن لألزمنة خواصا يتقبل اهلل فيها ادلاعء ،فيتحرى املؤمن السااعت املباركة بادلاعء.
 .3يكون داعء املسلم داعء خري ورمحة واعفية ،ال داعء عذاب وهالك.
 .4ينبيغ ىلع العبد أن حيرص ىلع الكمه وعباراته ،ويزنها قبل أن َيرجها.
املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا ييح بن رشف انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،

1428ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف سعيد اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة
األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3231( :

534

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Janganlah engkau berteman kecuali
dengan orang beriman dan janganlah
memakan makananmu selain orang yang
!bertakwa

ً
مؤمنا ،وال يأكل طعامك إال ٌّ
تِق
ال تصاحب إال

 .1302احلديث:

**

1302. Hadis:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن انليب Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara -
ُ ْ ً marfū', "Jangan engkau berteman kecuali dengan
َ ُ
احب ِإال مؤ ِمنا،
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال ت َص
ِ
orang beriman dan jangan memakan makananmu
َ َ َْ ُ َ َ َ َ
َ
امك ِإال ت ِيق».
وال يأكل طع
!"selain orang yang bertakwa

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أفاد حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن Hadis Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- ini
memberikan pengertian bahwa seorang Muslim wajib
الواجب ىلع املسلم مالزمة أهل الصالح يف لك menyertai orang baik di semua keadaannya. Hadis ini
أحواهل ،فيف احلديث احلث ىلع ُ
صحبة املؤمنني ،وهذا mengandung anjuran berteman dengan orang-orang
beriman. Ini menuntut supaya kita untuk menjauhi
ما يتطلب ابلعد عن مصاحبة الكفار واملنافقني؛ ألن
;pertemanan dengan orang-orang kafir dan munafik
ٌ
مصاحبتهم مرضة يف ادلين فاملراد باملؤمن أي عدد karena berteman dengan mereka itu membahayakan
من املؤمنني .وأكد هذه املالزمة للصاحلني بقوهلagama. Maksud orang beriman adalah orang yang :
termasuk kaum beriman. Beliau menegaskan anjuran
ُ ِّ
(وال يأكل طعامك إال تيق) أي :متورع ِ
يرصف قوت senantiasa menyertai orang-orang saleh ini dengan
الطعام إىل عبادة اهلل ،واملعىن ال تطعم طعامك إال sabda beliau, "Dan jangan memakan makananmu
ً
selain orang yang bertakwa." Yakni, orang warak yang
ًّ
تقيا ،ويدخل يف هذا أيضا طعام ادلعوة اكلويلمة
mengarahkan nutrisi makanan untuk beribadah kepada
وغريها ،فينبيغ أن يكون املدعو من أهل اإليمان Allah. Maksudnya, jangan berikan makananmu kecuali
pada orang yang bertakwa. Juga termasuk dalam hal
والصالح.
ini hidangan jamuan seperti walimah (pesta
pernikahan) dan lainnya. Maka seyogyanya orang yang
diundang termasuk orang beriman dan saleh.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وأمحد.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

ً
َ ُ
ً
ْ ً
• ال ت َصا ِحب ِإال ُمؤ ِمنا  :أي :ال جتعل لك صديقا إال من أهل االستقامة والصالح ،ويكون املراد منه أيضا انليه عن مصاحبة الكفار
واملنافقني.
َْ ُ َ َ َ َ
َ
• ال يأكل طعامك إِال ت ِيق  :أي :متورع حبيث يرصف قوة الطعام إىل عبادة اهلل وطاعته.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن مواالة الكفار ومودتهم ومصاحبتهم ،وكذلك الفجار ال يصاحبهم وتكون مواالتهم بقدر إيمانهم وبغضهم بقدر معصيتهم.
 .2األمر بمالزمة األتقياء األوفياء وخمالطتهم واحلرص ىلع دعوتهم يف الوالئم وغريها.
 .3جواز األكل من بيت الصديق.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم،
للعظيم آبادي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :اثلانية1415 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت .سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه1975 -م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت .مشاكة املصابيح ،للتربيزي،
حتقيق األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :اثلاثلة .1985 - 1405 -

الرقم املوحد)3474( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Barzah Naḍlah bin 'Ubaid alAslamī-raḍiyallāhu 'anhu-, ia menuturkan,
"Tatkala seorang gadis kecil mengendarai
seekor onta yang membawa sebagian
barang orang banyak, tiba-tiba ia melihat
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsementara gunung mempersempit jalan
mereka (kafilah). Maka wanita ini
mengatakan, "Hal. Ya Allah, laknatlah onta
ini." Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "Jangan menyertai kami
onta yang telah dikatai laknat".

ال تصاحبنا ناقة عليها لعنة

**

1303. Hadis:

: احلديث.1303

َ
ََ ْ َ َ
ريض اهلل- عن أيب بَ ْر َزة نضلة بن عبيد األسليم
ٌ
ِ َ بينما جارية ىلع ناقة عليها بعض َمت: قال-عنه
اع
ْ َ ُ َ
-صىل اهلل عليه وسلم- رصت بانليب
 إذ ب،القوم
ْ َ
َ َ
َْْ
َ
 فقال، امهلل العنها، حل:وت َضاي َق بهم اجلبل فقالت
ٌ
َ ُ
احبْنَا ناقة
ِ  «ال تص:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ٌ َْ
.»عليها لعنَة

Dari Abu Barzah Naḍlah bin 'Ubaid al-Aslamīraḍiyallāhu 'anhu-, ia menuturkan, "Tatkala seorang
gadis kecil mengendarai seekor onta yang membawa
sebagian barang orang-orang, tiba-tiba ia melihat Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sementara gunung
mempersempit jalan mereka (kafilah). Maka wanita ini
mengatakan, "Hal. Ya Allah, laknatlah onta ini." Maka
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jangan
menyertai kami onta yang telah dikatai laknat".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Seorang gadis kecil mengendarai seekor onta yang اكنت فتاة صغرية السن ىلع ناقة عليها بعض األمتعة
membawa sebagian barang dan kebutuhan. Lalu ia
melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam kondisi  وقد،-صىل اهلل عليه وسلم-  فرأت انليب،واألغراض
gunung telah mempersempit jalan orang-orang yang di صىل اهلل عليه- تضايق بالقوم اذلين فيهم انليب
antara mereka adalah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
: فقالت هلا، فأرادت أن ترسع انلاقة، اجلبل-وسلم
sallam-. Gadis itu lalu ingin mempercepat langkah onta,
maka ia mengatakan, "Hal"-satu kata hardikan untuk  ثم، لترسع يف السري-ويه كمة زجر لإلبل- حل
onta- agar onta berjalan cepat, kemudian ia  ال تسري:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،لعنتها
melaknatnya. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam.معنا ناقة عليها لعنة
bersabda, "Tidak boleh berjalan bersama-sama kami
onta yang telah dikatai laknat."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
ََ ْ َ َ
-ريض اهلل عنه-  أبو بَ ْر َزة نضلة بن عبيد األسليم:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. كمة لزجر اإلبل: • َحل

. الفتاة صغرية السن: • جارية

. قليلها وكثريها، كمة تطلق ىلع لك ما ينتفع به من عروض ادلنيا: • متاع القوم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من اللعن.
 .2جتنب مصاحبة املبتدعني والفاسقني،ألنهم حمل اللعنات.
املصادر واملراجع:
1-رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق.ط2007. 1م-2 .صحيح مسلم ،بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء

الرتاث العريب/بريوت-3 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحني ،رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط 1987 .1م-4 .رشح رياض
الصاحلني البن عثيمني ،مؤسسة ابن عثيمني اخلريية ،مدار الوطن للنرش ،الرياض ،ط1426ه-5 .كنوز رياض الصاحلني ،املجلس العليم كنوز دار
إشبيليا ،الرياض ،ط2009 .1م.

الرقم املوحد)6988( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jika engkau sanggup, janganlah engkau
menjadi orang yang pertama kali masuk
pasar, dan janganlah engkau menjadi
orang yang paling akhir keluar darinya
karena sesungguhnya pasar merupakan
medan pertempuran setan dan di sanalah
dia menancapkan benderanya.

،ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق
، فإنها معركة الشيطان،وال آخر من خيرج منها
وبها ينصب رايته

: احلديث.1304

**

1304. Hadis:

 قال رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن سلمان الفاريس
َ ُ َ
ْ
َ استَ َط ْع
ت
 "ال تكونن إِ ِن:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ُُ َْ ْ َ َ َ
َْ
 فإنها،آخ َر َم ْن َي ُر ُج منها
ِ  وال،أول من يدخل السوق
ُ  وبها َينْص،َم ْع َر َك ُة الشيطان
 "ال: ويف رواية."ب رايته
ِ
ُ
 وال آخر من َيرج،تك ْن أول من يدخل السوق
َ
." فيها باض الشيطان وفرخ،منها

Dari Salman Al-Farisi -raḍiyyallāhu 'anhu-, ia berkata,
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Jika engkau sanggup, janganlah engkau menjadi
orang yang pertama kali masuk pasar, dan janganlah
engkau menjadi orang yang paling akhir keluar darinya
karena sesungguhnya pasar merupakan medan
pertempuran setan dan di sanalah dia menancapkan
benderanya." Dalam riwayat lain disebutkan,
"Janganlah engkau menjadi orang yang pertama kali
masuk pasar dan janganlah menjadi orang yang
terakhir keluar darinya, sebab di sanalah setan bertelur
dan menetaskan telurnya".
**

Derajat hadis:

 لكن الرواية اثلانية،صحيح

ضعيفة

Makna global:

:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

Wasiat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk Salman ريض-  لسلمان-صىل اهلل عليه وسلم- وصية انليب
-raḍiyallāhu 'anhu- ini mengandung arti perintah, yaitu
hendaknya dia tidak menjadi orang yang pertama kali  أال يكون أول من، ويه بمعىن األمر-اهلل عنه
masuk pasar dan bukan orang yang terakhir keluar يدخل األسواق وال آخر من َيرج منها؛ ألنها أبغض
darinya. Sebab, pasar merupakan tempat paling
 وحيصل فيها اختالط بني الرجال،ابلالد إىل اهلل
dibenci Allah karena di dalamnya terjadi campur-baur
antara lelaki dan perempuan, berbagai pandangan  والالكم املحرم وما، وانلظرات املحرمة،والنساء
haram, perkataan yang haram, dan sebagainya. Juga  وألن إبليس يزين للناس فيها فعل القبيح،أشبه ذلك
karena Iblis di dalamnya menghiasi dan memperindah
. استوطنها وأحبها: أي، ففيها باض وفرخ،واملنكر
perbuatan buruk dan mungkar bagi manusia. Di sana
pula ia bertelur dan menetaskan telurnya. Artinya dia
menempatinya dan mencintainya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الطريق والسوق:اتلصنيف
. والرواية اثلانية رواها الطرباين وابليهيق يف شعب اإليمان، رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  سلمان الفاريس:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. واألفعال املنكرة وحنوها، واأليمان الاكذبة، واخلداع، استوطنها وأحبها لكونه حمل املعايص من الغش: • فيها باض الشيطان وفرخ
. موضع العراك واملقاتلة: • معركة

:فوائد احلديث
. اكلسوق ملا فيه من املفاسد، عدم املسارعة إىل أماكن الغفلة.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2األسواق يه األماكن اليت ينشط فيها الشيطان وأعوانه ،وينرشون باطلهم ومنكراتهم ويتاكثرون.

 .3انليه عن اإلطالة واملكث يف األسواق لغري حاجة؛ ملا يرتتب عليه من املفاسد.

املصادر واملراجع:

سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ األبلاين .دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 1992 /م .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي،
ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي،الطبعة األوىل ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن
عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .املعجم الكبري ،للطرباين .املحقق :محدي بن عبد املجيد السليف .دار النرش :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة.
الطبعة :اثلانية .شعب اإليمان ،للبيهيق .انلارش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع بالرياض باتلعاون مع ادلار السلفية ببومباي باهلند الطبعة :األوىل،
  1423ـه 2003 -م.

الرقم املوحد)4934( :

540

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Janganlah kalian saling mengutuk dengan
laknat Allah, jangan pula dengan
kemurkaan-Nya, dan jangan pula (saling
"!melaknat) dengan neraka

ال تالعنوا بلعنة اهلل ،وال بغضبه ،وال بانلار

 .1305احلديث:

**

1305. Hadis:

ً
عن سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال Dari Samurah bin Jundub -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfu’: "Janganlah kalian saling mengutuk dengan
َ َ
تالعنُوا بلعنة اهلل ،وال بغضبه ،وال بانلار»
laknat Allah, jangan pula dengan kemurkaan-Nya, dan
"!jangan pula (saling melaknat) dengan neraka

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ينىه احلديث الرشيف املؤمنني ىلع أن يدعو بعضهم Hadits yang mulia tersebut melarang orang-orang
mukmin untuk saling mendoakan kejelekan diantara
ىلع بعض بأنواع من ادلاعء ،ويه لعنة اهلل وغضب mereka dengan beberapa macam doa, yaitu dengan
اهلل وبانلار ،ذلك لعظم شأن هذه األدعية عند اهلل laknat Allah, kemurkaan Allah dan dengan neraka. Hal -
itu disebabkan karena agungnya perkara doa-doa
تعاىل-.
tersebut di sisi Allah Ta’ala. Dalil al-Falihin, 8/57.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأبو داود وأمحد.
ْ
اتلخريجَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال تالعنوا  :ال يلعن بعضكم بعضا ،واللعن هو الطرد من رمحة اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن ادلاعء بلعنة اهلل أو غضبه أو انلار لعظم شأن ذلك كه.
املصادر واملراجع:

1-رياض الصاحلني للنووي .حتقيق  :ماهر الفحل.دار ابن كثري.دمشق.ط2007. 1م-2 .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب

احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م-3 .سنن أيب داود،أليب داود السجستاين.حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.دار الفكر-4 .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م-5 .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحني  :رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين .مؤسسة الرسالة ،ط-6 .1987، 1كنوز رياض الصاحلني .املجلس العليم كنوز دار
إشبيليا.الرياض.ط2009 .1م-7 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن.دار الكتاب العريب/بريوت-8 .صحيح اجلامع الصغري وزياداته،
لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)6985( :

541

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Seorang anak tidak akan bisa membalas
(jasa) bapaknya kecuali jika ia
menemukannya dalam keadaan sebagai
budak lalu membelinya dan
memerdekakannya.

َ
ً َ
ودل ً
ال َجيزي ٌ
وادلا إال أن جيده مملواك ،فيشُتيه
ُ
فيعتِقه

 .1306احلديث:

**

1306. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu-, seraya berkata, -
َ
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
ال َجيْزي ٌ
ودل ً
وادلا إال أن جيده
صىل اهلل عليه وسلم« :-
ِ
)"Seorang anak tidak akan bisa membalas (jasa
ً ََ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
رت َيه فيُع ِتقه».
bapaknya kecuali jika ia menemukannya dalam
مملوَك ،فيش ِ
keadaan sebagai budak lalu membelinya dan
memerdekakannya".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ال يقوم ودل بما ألبيه عليه من حق وال يكافئه Seorang anak tidak akan bisa menunaikan hak
bapaknya yang menjadi kewajiban dirinya dan tidak
بإحسانه به إال أن جيده مملوَك فيشرتيه ويعتقه.
akan bisa membalas kebaikannya kecuali jika ia
menemukan bapaknya dalam keadaan menjadi budak
lalu memerdekakannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• جيزي  :يكافئ.

• العتق  :أعتق العبد:حرره فهو معتق.

فوائد احلديث:
 .1عظيم حق الوادلين يف اإلسالم.
ُ
 .2ظاهر احلديث:أنه ال بد من اتلرصيح بالعتق ،ولكن هذا الظاهر غري مراد بل يعتق األب ىلع االبن بمجرد الرشاء،وال حيتاج إىل ترصيح
بالعتق.
ُ
 .3إذا اشرتى الودل أمه اململوكة عتقت عليه بمجرد الرشاء وال حيتاج إىل ترصيح بالعتق.

 .4ال جيوز للودل أن يسرتق أبويه أو أحدهما ،فإن حدث ذلك؛ فهو من أمارات الساعة  ،ودالئل تغيري الزمان.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام

مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة،
1407ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع
بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد
بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3775( :

542

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُ ُ َّ
َُ َ
ُ
سن الظن باهلل -
ال يموت َّن أحدكم إال وهو حي

 .1307احلديث:

Janganlah seorang dari kalian mati kecuali
ia dalam keadaan berbaik sangka kepada
!Allah 'Azza wa Jalla

عز وجل-

**

1307. Hadis:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما :-أنه سمع Dari Jabir bin ‘Abdullah Radhiyallâhu ‘Anhumâ
bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قبل موته بثالثة
Shallallâhu ‘alaihi wa sallam tiga hari sebelum
َُ َ
ُ
ُ ُ
أيام ،يقول« :ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن wafatnya, beliau bersabda: “Janganlah seorang dari
kalian mati kecuali ia dalam keadaan berbaik sangka
باهلل -عز وجل.»-
!”kepada Allah 'Azza wa Jalla

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

الواجب ىلع املسلم أن يعيش بني اخلوف والرجاء،

اخلوف من غضب اهلل وسخطه ،والرجاء لعفوه
ورمحته ،ولكنه عند االحتضار يغلب جانب الرجاء

ويزيد حسن ظنه باهلل ،ويرجو ويأمل رمحته وعفوه،
حىت يكون ذلك ً
مانعا من القنوط من رمحة اهلل يف

Makna global:
**

Dari Jabir Radhiyallâhu ‘Anhu: “Aku pernah
mendengarkan tiga hari sebelum Rasulullah
Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam wafat, beliau bersabda:
Janganlah seorang dari kalian meninggal dunia dalam
kondisi apapun kecuali dalam kondisi ini, yaitu: berbaik
sangka kepada Allah Ta’âlâ, dengan meyakini bahwa
!Ia akan merahmati dan mengampuninya

تلك الساعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• ال يموتن  :أي :حيرص ىلع أن يأتيه املوت وهو ىلع هذه احلال.
• حيسن الظن  :يعتقد أنه يرمحه ويعفو عنه.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من ايلأس والقنوط ،واحلث ىلع الرجاء وخاصة عند اخلاتمة.
 .2حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع إرشاد أمته ،وشدة رأفته بها يف مجيع أحواهل؛ حىت يف مرض موته ينصح أمته ويدهلا ىلع مسالك انلجاة.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .رشح رياض
الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني /حممد يلع بن حممد بن عالن بن
إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه-
 2004م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3779( :

543

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Tidaklah tiga orang anak dari salah
seorang kaum muslimin meninggal dunia,
lalu ia (orang tuanya) tersentuh api neraka,
kecuali sebatas menjalankan sumpah
(Allah)".

ََ
َُ ُ َ
الودل ال
ال يموت ألح ٍد من املسلمني ثالثة من
َ ُّ
َ َّ َ َ
تمسه انلَّار إال َتِلة القسم

 .1308احلديث:

**

1308. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, -
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
َُ ُ
وت َ
ألح ٍد من املسلمني
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يم
"Tidaklah tiga orang anak milik salah seorang dari
ََ
َ
َ
َ ُّ
َ
حتلة القسم».
ثالثة من
)kaum muslimin meninggal dunia, lalu ia (orang tuanya
الودل ال تمسه انلار إال ِ
tersentuh api neraka, kecuali sebatas menjalankan
sumpah (Allah)".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ً
ذكورا فقط أو إناثًا فقط Barangsiapa tiga anaknya; laki-laki atau perempuan
من مات هل ثالثة من الودل
ُ َ ِّ atau laki-laki dan perempuan meninggal dunia, maka
ً
أو من اذلكور واإلناث معا ،فإن اهلل -تعاىل -حيرم Allah mengharamkan tubuhnya dari neraka dengan
َْ
وريض بقضاء syarat ia sabar, mengharap pahala Allah, dan ridha
جسده ىلع انلار ،إذا َص َرب واحت َسب ِ
َ
َ ْ
terhadap qadha dan qadar Allah Ta'ala, kecuali
اهلل -تعاىل -وق َدره ،إال بِقدر إبرار القسم ،وهو عبور
sekedar untuk menjalankan sumpah Allah padanya.
الرصاط؛ لقوهل عز وجل( :وإن منكم إال واردها) yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Dan tidak ada
seorang pun darimu, melainkan mendatangi neraka
[مريم.]71 :
itu." (QS. Maryam: 71). Fathul Bari, (3/123), Umdatul
qari, (8/33), Dalilul Falihin, Tathriz Riyadhishshalihin,
hlm (559), Syarah Riyadhushshalihin, karya Ibnu
Utsaimin, (4/576).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
َ
َ
َ
حتلة الق َسم  :أي ي ُم ُِّر ىلع انلار يلُحقق الق َسم الوارد يف اآلية( :وإن منكم إال واردها اكن ىلع ربك حتما مقضيا).
• ِ

فوائد احلديث:

َْ
 .1املؤمن اذلي يموت هل ثالثة أوالد ،فيَحت ِسب ويصرب ،ويرىض بقضاء اهلل وقدره ال تمسه انلار ،وإن وروده ىلع الرصاط ال يؤذيه لظاها إن اكن من
َ
أهل السعادة وإنما جيتازها ك ْم ِح ابلَ َرص.
َْ
 .2ما م ْن أحد إال َسيَ ُمر ىلع ِّ
المن ُصوب ىلع َمنت جهنم.
الرصاط
ِ

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .سنن أيب داود ،أليب داودالسجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة العرصية - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه -
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار
املعرفة - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)8873( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dan dari Abu Sa’id Radhiyallahu ‘Anhu
bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi
wa Sallam bersabda: “Janganlah seorang
pria melihat kepada aurat pria lain, begitu
pula seorang wanita (janganlah melihat)
kepada aurat wanita lain! Dan janganlah
menyatu seorang pria dengan pria lain
dalam satu pakaian, begitu pula seorang
wanita (jangan menyatu dalam satu
sarung) dengan wanita lain”!

َ
َ
ُ َّ
 وال املرأة إىل،الرجل إىل ع ْو َرة الرجل
ال ينظر
ُْ
َ
ُ َّ
ُ َّ
الرجل يف ثوب
الرجل إىل
 وال يف ِِض،ع ْو َرة املرأة
ُْ
 وال تف ِِض املرأة إىل املرأة يف اثلوب الواحد،واحد

**

1309. Hadis:

: احلديث.1309

صىل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد
 «ال يَنظر الر ُجل إىل َع ْو َرة: قال-اهلل عليه وسلم
ُْ
ُ
 وال يف ِيض الر ُجل إىل،ِ  وال املرأة ُإىل َع ْو َرة املرأة،الرجل
ُْ
ُ
املرأة إىل املرأ ِة يف
 وال تف ِيض،الر ُجل يف ثوب واحد

Dari Abu Sa’id Radhiyallahu ‘Anhu bahwasanya
Rasulullah
Shallallahu
‘Alaihi
wa
Sallam
bersabda,“Janganlah seorang pria melihat kepada
aurat pria lain, begitu pula seorang wanita (janganlah
melihat) kepada aurat wanita lain! Dan janganlah
menyatu seorang pria dengan pria lain dalam satu
pakaian, begitu pula seorang wanita (jangan menyatu
dalam satu sarung) dengan wanita lain"!

.»اثلوب الواحد

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Janganlah seorang wanita melihat kepada aurat wanita
lain! Ini adalah larangan bagi wanita yang melihat untuk
memandang kepada aurat wanita yang dipandangnya.
Jika seorang wanita terpaksa disingkap auratnya
karena suatu keperluan seperti saat ia harus
menyingkap auratnya di depan dokter perempuan
untuk pengobatan, lalu ia didampingi oleh saudarinya,
maka saudarinya itu tak boleh melihat aurat wanita
tersebut. Atau jika aurat itu tersingkap oleh angin atau
selain itu, maka wanita lain tidak boleh memandang
bagian tubuhnya antara pusar dan lutut. Begitu pula
dikatakan kepada seorang pria: janganlah seorang pria
memandang kepada aurat pria lain, yaitu: apa yang
ada diantara pusar dan lutut. Maka bila aurat seorang
pria tersingkap untuk suatu keperluan atau tanpa
disengaja, maka tidak dibolehkan pria lain untuk
melihat auratnya. Jika ia tidak sengaja melihat aurat
saudaranya, maka ia wajib mengalihkan pandangan
dan tidak melanjutkannya. "Janganlah seorang lelaki
berbaring dengan lelaki lain dalam satu kain, dan
janganlah seorang wanita berbaring dengan wanita lain
dalam satu kain!" Maknanya: Janganlah kulit salah
seorang dari mereka menyentuh kulit yang lain dalam
keadaan telanjang bulat dalam satu pakaian, karena
persentuhan kulit antara mereka berarti persentuhan
aurat antar mereka satu sama lainnya. Dan
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ال ينظر الرجل إىل عورة رجل آخر وال تنظر املرأة إىل

عورة املرأة هذا نيه للناظر وللناظرة أن ينظرا إىل
ِّ ُ
 فلو قدر أن امرأة انكشفت عورتها،عورة غريهم
 كما لو كشفت عورتها عند الطبيبة للعالج،حلاجة
وَكنت أختها ترافقها فال جيوز هلا أن تنظر إىل عورة

 أو انكشفت من ريح أو غري ذلك فإن املرأة،أختها

 وعورة،األخرى ال تنظر إىل ما بني الرسة والركبة

 فلو انكشفت عورة،الرجل يه ما بني رسته وركبته
 فال جيوز لآلخرين،الر ُجل حلاجة أو من غري قصد

 فإن وقع نظره ىلع عورة أخيه فجأة،انلظر إىل عورته
ُْ
 "وال يف ِيض.وجب رصف نظره وعدم استدامته
ُْ
 وال تف ِيض املرأة إىل،الر ُجل إىل الر ُجل يف ثوب واحد
 ال تصل برشة أحدهما:املرأة يف اثلوب الواحد" واملعىن

 فإن يف،إىل برشة اآلخر متجردين يف ثوب واحد
ُ ُمبَارش ِة أحدهما اآلخر
واحد منهما
ملس عور ِة لك
ٍ
ُ ،صاحبه
 بل هو أشد يف اتلحريم،وملسها اكنلظر إيلها
 وما قيل يف حق الر ُجل يقال يف حق املرأة،وأبلغ
.للنص

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
persentuhan itu sama dengan melihat kepada aurat itu,
bahkan pengharamannya jauh lebih kuat dan keras.
Dan apa yang dinyatakan terhadap kaum pria juga
dinyatakan kepada kaum wanita berdasarkan nash.
Lihat: Ikmal al-Mu’allim Syarah Muslim (2/188), Syarah
)Riyadh as-Shalihin (6/364-365
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ
• َعورة  :لك أمر يُستىح منه ،وما أوجب الرشع سرته من اإلنسان.
ُْ
• يف ِيض  :اإلفضاء :االنتهاء والوصول ،واملراد هنا اللمس.
• يف ثوب واحد  :يضطجعا متجردين حتت ثوب واحد.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن انلظر إىل العورات ولو مع احتاد اجلنس فضال عن اختالفه.
 .2حرص اإلسالم ىلع طهارة املجتمع وإغالق الطرق املؤدية للفواحش.
 .3حتريم انلظر إىل عورة الرجل من رسته إىل ركبته ،وعورة املرأة احلُرة بالنسبة إىل املرأة وحمارمها أن يظهر يشء زائد عما يظهر اعدة يف وقت
مهنتها يف ابليت ،وأما بالنسبة للر ُجل األجنيب فجميع بدنها عورة.

 .4حتريم مس عورة الغري ،إال حلاجة كمداواة وحنوها.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
العريب ،بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه إكمال
املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موَس بن عياض ،حتقيق :د /ييح بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل،
  1419ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8904( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Tidak halal bagi wanita yang beriman
kepada Allah dan hari akhir untuk
mengadakan perjalanan sehari semalam
tanpa didampingi mahramnya.

ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن تسافر
ُ ٌَ
َ ََ
ويللة ليس معها ح ْرمة
م ِس
رية يومٍ
ٍ

 .1310احلديث:

**

1310. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū':“Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada
عليه وسلم -قال« :ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم
Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan
ُ ٌَْ
َ ََ
سرية يومٍ ويلل ٍة ليس معها حرمة »sehari semalam tanpa didampingi mahramnya.” Dan di .
اآلخر أن تسافر م ِ
ُ
ْ
َ
َ ََ
dalam riwayat yang lain disebutkan: “Seorang wanita
رية يومٍ إال مع ذي حم َرم».
ويف رواية« :ال تسافر م ِس
tidak boleh melakukan safar dengan jarak sehari
kecuali disertai mahramnya”.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

املرأة مظنة الشهوة والطمع ،ويه ال تكاد تيق نفسها Wanita adalah sumber nafsu syahwat dan
keserakahan. Ia hampir tidak dapat melindungi diri
َ
لضعفها ونقص عقلها ،ومن ثم اكن من الرضوريsendiri karena kelemahannya dan kurang akalnya. ،
أن َيرج معها زوجها أو أحد حمارمها؛ يصون عرضها Oleh karena itu sangat penting baginya untuk keluar
bersama suami atau salah satu mahramnya guna
وحيفظ كرامتها من أن يُعتدى عليها ،وهلذا اشرتطوا
menjaga kehormatan dan martabatnya dari gangguan.
ً
ً
َ ْ َ
أن يكون المحرم بالغا اعقال؛ يلتحقق به املقصودKarena itulah disyaratkan yang menjadi mahramnya .
وناشدها الشارع يف إيمانها باهلل وايلوم اآلخر ،إن adalah orang yang sudah baligh dan berakal agar
tercapai maksud yang dicanangkan. Dan syariat
اكنت حتافظ ىلع هذا اإليمان ،وتنفذ مقتضياته ،أن menyerunya dengan keimanannya kepada Allah dan
َْ
hari Akhir, apabila ia menjaga keimanan ini dan
ال تسافر إال مع ذي حم َرم.
melaksanakan konsekwensi-konsekwensinya, maka
janganlah ia melakukan safar kecuali bersama
mahramnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > واجبات العمرة
راوي احلديث :متفق عليه .قوهل يف عمدة األحاكم عن الرواية اثلانية( :ويف لفظ ابلخاري) صوابه :مسلم.
**

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• تؤمن باهلل  :تصدق به مع قبول رشعه واالنقياد هل.

• ايلوم اآلخر  :أي :يوم القيامة ،وما به من اجلزاء ىلع األعمال.

• مسرية يوم  :أي :مسافة تبلغ مسرية يوم.
ٌ
َْ
• ُح ْر َمة  :أي حم َرم ،وهو :زوجها ولك من حترم عليه ىلع اتلأبيد ،بقرابة أو رضاع أو مصاهرة.

فوائد احلديث:
 .1حتريم سفر املرأة مسرية يوم ويللة بال حمرم ،ولو مع رفقة مأمونة.
 .2أن سفرها بال حمرم خمالف ملقتىض اإليمان باهلل وايلوم اآلخر.
 .3أنه ال فرق بني املرأة الشابة واجلميلة ،وضدها ،وسفر احلج وغريه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4سقوط احلج عمن لم جتد حمرما؛ ألنها ال تستطيع السبيل إيله رشاع.

 .5كمال الرشيعة اإلسالمية ،وحرصها ىلع صون األعراض ،ومنع الفساد.

 .6أن اإليمان باهلل وايلوم اآلخر يستلزم اخلضوع لرشع اهلل ،والوقوف عند حدوده.
 .7استعمال األلفاظ األقوى ً
تأثريا ىلع املخاطب.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل
مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة:
األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4521( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ال يدخل اجلنة خ ٌّ
ِب ,وال خبيل ,وال َس ري ُ
ئ
َ َ َ
الـملكة

 .1311احلديث:

Tidak akan masuk surga seorang penipu,
orang kikir dan orang yang berperangai
۔buruk
**

1311. Hadis:

ً
عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال Dari Abu Bakar aṣ-Ṣiddīq -raḍiyallāhu 'anhu- secara
َ ِّ ُ َ َ َ
marfū', "Tidak akan masuk surga seorang penipu,
يدخل اجلنة خ ٌّ
».
ة
ك
ل
الـم
ئ
ي
س
وال
خبيل,
وال
,
ب
ِ
orang kikir dan orang yang berperangai buruk".
درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ال يدخل اجلنة اإلنسان اخلداع املحتال اذلي ال Tidak akan masuk surga seorang penipu dan
pengecoh yang hidup hanya dengan penipuan. Tidak
يعيش إال باخلديعة ،وال ابلخيل اذلي ال يدفع ما juga orang kikir yang tidak membayarkan uang dan
جيب عليه من املال وحنوه ،وال من ييسء إىل ممايلكه lainnya yang wajib dia lakukan. Tidak juga orang yang
berperangai buruk kepada para hamba sahaya dan
ومن حتت يده من العمال وحنوهم ،واملقصود بعدم
orang yang ada di bawah kekuasannya dari kalangan
دخوهلم اجلنة ادلخول األوّل اذلي ال يسبقه عذابpekerja dan semisalnya. Maksud "mereka tidak masuk ،
وال يعين ذلك عدم دخوهلم اجلنة مطلقا إذا اكنوا surga," yaitu masuk langsung tanpa didahului siksaan,
dan itu tidak menafikan mereka untuk masuk surga
موحدين.
secara mutlak jika memang mereka orang-orang yang
mengesakan Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
**

اتلخريج :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ َ ِّ
ب  :خداع.
• ِخ
َ ِّ ُ َ َ َ
• يسء الـملكة  :اذلي ييسء صحبة العبيد.

فوائد احلديث:
 .1اخلداع وابلخل وسوء امللكة من كبائر اذلنوب.
املصادر واملراجع:
اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السليم ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،للشيخ األبلاين ،دار النرش :املكتب اإلساليم :بريوت  -الطبعة  :اثلاثلة  1408 :ـه1988 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ
ِّ
َ
لوغ َ
املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن ب ُ ُ
ِّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
  1423ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق  -الرياض .الطبعة :السابعة1424 ،ه.

الرقم املوحد)5366( :
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املحتويات

.............................. ................................ ................................ ................................ أحاديث الفضائل واآلداب

ِّ فيسب
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ ، «نعم:يسب الرجل وادليه؟ قال
ُّ  وهل:«من الكبائر َشتْ ُم الرجل وادليه» قيل
1 ................. .»أمه
،ويسب أمه
،فيسب أباه
يسب أبا الرجل
Termasuk dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya." Dikatakan, "Apakah mungkin "
seseorang mencela kedua orang tuanya?" Nabi bersabda, "Ya. Seseorang mencela bapak orang lain
sehingga orang itu pun mencela bapaknya, dan mencela ibunya sehingga orang itu pun mencela
1 ........................... ................................ ................................ ................................ ".
ibunya sendiri
َ
َ
َْ
َ
3 ..................................... ................................ خبلق حسن
انلاس
وخالق
،تمحها
احلسنة
السيئة
ع
ب
ت
وأ
ِ ،اتق اهلل حيثما كنت
ٍ
ِ
Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, tutupilah keburukan itu dengan kebaikan,
3 .................. .niscaya akan menghapusnya, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik
5 .......................................  وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، وأدوا زَكة أموالكم، وصوموا شهركم،اتقوا اهلل وصلوا َخسكم
Bertakwalah kalian kepada Allah, tunaikanlah kelima salat kalian, kerjakanlah puasa di bulan
(Ramadan) kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan patuhilah para pemimpin kalian, niscaya
5 ......................................... ................................ .kalian akan masuk ke dalam Surga Rabb kalian
7 ............................ ................................ ................................ ................................ اجتنبوا السبع املوبقات
Jauhilah oleh kalian 7 (tujuh) dosa yang membinasakan!. Mereka (para shahabat) bertanya,
“Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu?” Beliau menjawab,
“Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan melainkan dengan cara
yang benar (haq), memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling (lari) dari pertempuran
dan menuduh wanita yang beriman lagi suci nan menjaga kehormatannya dengan tuduhan
7 .............................. ................................ ................................ ................................ ."berbuat zina
َ َُ
ََ ُ
َْ
ُ ِّ ك
9 ........................................ انلاس ومسا ِكينُ ُهم
.ربون
 يف اجلبارون والمت:فقالت انلار
،ت اجلنة وانلار
ِ  يف ضعفاء:وقالت اجلنة
ِ
ِ
ِ احتج
Surga dan neraka saling beradu argumentasi, maka neraka berkata: "Di dalamku ada orang-orang
"yang angkuh dan sombong." Dan surga berkata, "Di dalamku ada orang-orang lemah dan miskin
9 .................... ................................ ................................ ................................ ................................
 أنت عذايب أنتقم بك ممن: فقال للنار، يدخلين اجلبارون واملتكربون: وقالت انلار، يدخلين الضعفاء واملساكني: فقالت اجلنة،احتجت اجلنة وانلار
12.............................. ................................ ................................  أنت رمحيت أرحم بك من شئت: وقال للجنة،شئت
Surga dan neraka berdebat, lantas Surga berkata, "Aku dimasuki oleh orang-orang lemah dan
orang-orang miskin." Neraka berkata, "Aku dimasuki oleh orang-orang yang berbuat sewenangwenang dan orang-orang sombong." Allah berfirman kepada neraka, "Engkau adalah siksaan-Ku,
Aku membalas dendam denganmu kepada siapa saja yang Aku kehendaki." Dia berfirman kepada
12...... ".surga, "Engkau adalah rahmat-Ku. Aku merahmati denganmu siapa yang Aku kehendaki
ً
14................................ ................................ ................................  يف أهل بيته-صىل اهلل عليه وسلم- حممدا
ارقبوا
Peliharalah kehormatan Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan cara menjaga hak-hak
14......................... ................................ ................................ ................................ !ahlulbait beliau
15................... ................................ ................................  وازهد فيما عند انلاس حيبك انلاس،ازهد يف ادلنيا حيبك اهلل
Beliau bersabda, "Zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dengan
15......................................... "!apa yang ada di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu
َ
ُ
ُ  واط،الفقراء
ُ
َ فرأيت
َ فرأيت
َ ِّأكرث أهلها الن
َ
17......................... ................................ ساء
لعت يف انلار
أكرث أه ِلها
اطلعت يف اجلنة
Aku melihat ke dalam Surga lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir
.dan aku melihat ke dalam Neraka lalu aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita
17................... ................................ ................................ ................................ ................................
َ ْ اء م ْن
َْ
19................................ ................................ ................................ ................................ ان
ِ ُ احلَي
ِ اإليم
ِ
19...................................... ................................ ................................ .Malu itu sebagian dari iman
20....................................... ................................  واإلثم ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه انلاس،الرب حسن اخللق
Kebajikan itu adalah baiknya budi pekerti sedang dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam
20................................... ................................ .dirimu dan engkau tidak mau diketahui orang lain
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23................ ................................ ................................  وال تأكلوا من وسطه، فلكوا من حافتيه،الربكة تزنل وسط الطعام
Keberkahan turun di tengah-tengah makanan; maka makanlah dari pinggirnya dan jangan dari
23..................... ................................ ................................ ................................ !tengah-tengahnya
َ اجلنة أقرب إىل أحدكم من
25....................... ................................ ................................  وانلار مثل ذلك،اك نعله
ِ رش
ِ
Surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga
25.................................. ................................ ................................ ................................ .seperti itu
ْ َ َُ َ َ
َ َ َ
27.................................... ................................ هل َوال ُمؤ ِو َي
 فك ْم ِمم ْن ال اك ِيف، وكفانا وآوانا،احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, minum, kecukupan dan perlindungan.
27.................................... Betapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan perlindungan
29............................. ................................ ................................ ................................ احلياء ال يأيت إال خبري
29................. ................................ ................................ Malu itu tidak membawa kecuali kebaikan
30................. ................................ ................................ ................................ ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرد
30......................................... ................................ Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak
31.................. ................................ ................................ ................................  وجنة الاكفر،ادلنيا سجن املؤمن
31....................... ................................ .Dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir
ُ
ُ
َ ْ ُّ
32..................................... ................................ ................................  واحلُل ُم من الشيطان،احلَة من اهلل
ِ الرؤيا الص
32......................... ................................ .Mimpi baik itu dari Allah
dan mimpi buruk itu dari setan
ُ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ُ َْ
َ َ
َ
ُ الر
ِّ
ِّ
34........................  واست ِعيذوا باهلل من رشها، وسلوا اهلل خريها، فإذا رأيتموها فال تسبوها،بالعذاب
 وتأيت، تأيت بالرمحة،يح من َر ْو ِح اهلل
Angin itu adalah bagian dari rahmat Allah. Ia bisa datang membawa rahmat dan bisa datang "
membawa azab. Jika kalian melihat angin, janganlah kalian memakinya! Mintalah kepada Allah
34............................... " !kebaikannya dan mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya
37............... ................................ ................................ ................................  وحواري من أميت،الزبري ابن عميت
37..................... ................................ .Az-Zubair adalah putra bibiku dan penolongku dari umatku
38........................... ................................ ................................  اكملجاهد يف سبيل اهلل،السايع ىلع األرملة واملسكني
Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad di
38................................. ................................ ................................ ................................ .jalan Allah
َ
40.................... ................................ ................................ ................................  وقليل فاعله,الصمت ِحك ٌم
40............ ................................ ................................ Diam itu hikmah dan sedikit sekali pelakunya
41........................ ................................ ................................ ................................ الظلم ظلمات يوم القيامة
41.................................... ................................ Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari Kiamat.
ْ َ
َ َ
َ ادة يف
43...................... ................................ ................................ ................................ اله ْر ِج ك ِهج َر ٍة إيل
ال ِعب
43. ".Beribadah pada saat haraj (fitnah dan kekacauan berkecamuk), laksana berhijrah kepadaku"
َ العبادة يف
45...................... ................................ ................................ ................................ اله ْرج كهجرة إيل
45.............................. Ibadah ketika Al-Haraj (huru-hara) sama seperti kamu berhijrah kepadaku
َ
ْ
َ
َ َ
ُ
46...................... ................................ والعاجز من أتبَ َع نفسه هواها َوتمىن ىلع اهلل
، وعمل ل ِ َما بعد املوت،الكيِّ ُس من دان نفسه
Orang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan beramal untuk menghadapi
apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan orang lemah adalah orang yang memperturutkan
46.......................... ................................ .hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah
َ
َ  والعاجز من أتبع، وعمل ملا بعد املوت،الكيِّس من دان نفسه
48....................... ................................ نفسه هواها وتمىن ىلع اهلل
Orang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan beramal untuk menghadapi
apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa
48................................... ................................ .nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah
50......................................... ................................  وايلمني الغموس، وقتل انلفس، وعقوق الوادلين، اإلرشاك باهلل:الكبائر
Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa
50..................... ................................ ................................ ................................
.dan sumpahَ palsu
ِّ
ََ
َ
َ ُ
َْ َ َ
َ وغلَبَة
52................ ................................ ................................  وش َمات ِة األع َدا ِء,الع ُد ِّو
,الل ُهم ِإين أ ُعوذ بِك ِم ْن غلبَ ِة ادلي ْ ِن
ِ
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Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jeratan hutang, tekanan musuh dan
52.......................................... ................................ ................................
.kegembiraan para
musuh
ْ َ
َ
َ ُ َ ْ ِّ ُ
ْ َ
ُْ ُ
ُ
َ اي وأَ ْهيل
َ َود ْني
 واحفظين ِم ْن بني يدي و ِمن خل ِيف وعن يميين وعن ِش َمايل،اسرت َع ْورايت وآ ِم ْن َر ْواعيت
 اللهم،ومايل
أسألك العافيَة يف ديين
اللهم إين
َ
َ ْ َ َْ ُ ْ َ
ُ
َ  وأ ُعوذ ب َع،وم ْن فَ ْوِق
54................................... ................................ ................................ ظم ِتك أن أغتال ِمن حتيت
ِ
ِ
ِ
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan
hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku, berilah rasa aman terhadap ketakutanku, jagalah aku dari
arah depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku dan dari atasku. Aku berlindung dengan
54............... ................................
dari pembunuhanُ secara tiba-tiba dari bawahku
ُ keagungan-Mu
َ
َ ُ َ ْ ِّ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
56................................... رسلت به
ِ  وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها ورش ما أ،رسلت به
ِ اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أ
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kebaikannya, kebaikan yang terkandung di "
dalamnya, dan kebaikan tujuan dikirimkannya angin tersebut. Aku berlindung kepada-Mu dari
keburukannya, keburukan yang terkandung di dalamnya, dan keburukan tujuan dikirimkannya
56.......................... ................................ ................................
................................ ".angin tersebut
َ
ِّ ُ
ًَ َ ْ ْ ْ
َ اي اليت ف
َ يها َم
ْ  َوأَ ْصل،ايش
ْ ْ َ ُ
َ َ َوأَ ْصل ْح يل ُد ْني،اذلي ُه َو ع ْص َم ُة أَ ْمري
 َواج َعل احلَيَاة ِز َيادة ِيل ِيف لك،آخ َر ِيت ال ِيت إيلْ َها َم َعا ِدي
يل
ح
ِ
ع
ِ اللهم أص ِلح ِيل ِد ِيين
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِّ ُ ْ
ً َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ ْ َ
ٍّ َ لك
58.......................................... ................................ ................................ رش
احة ِيل ِمن
 واجعل الموت ر،ري
ٍ خ
Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan benteng urusanku, perbaiki duniaku yang menjadi
tempat hidupku, perbaiki akhiratku yang kepadanya aku akan kembali, jadikan kelangsungan
hidup sebagai penambah segala kebaikan bagiku dan jadikan kematian sebagai ketenanganku dari
58....................... ................................ ................................ ................................ segala keburukan
ُ ُ
َ َالل ُهم َك َما َحسنْت َخلْيق ف
60........... ................................ ................................ ................................ ح ِّس ْن خل ِيق
ِ
60........... Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah fisikku maka perbaguslah akhlakku
61...................... ................................ ................................ امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما أعلنت
Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa yang telah aku lakukan dan dosa amalan yang aku lalaikan, dosa
61.......................................... ................................ .yang aku rahasiakan dan yang aku tampakkan
63............................... ................................ ................................ امهلل إنا ُنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من رشورهم
Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan-Mu di leher-leher mereka dan kami berlindung kepada63........................... ................................ ................................ Mu dari berbagai kejahatanَ mereka
َ ُ ْ َ
َ ُّ َ
ُ ك
65.................................. ................................ ................................ اتلىق والعفاف والغىن
الهدى و
امهلل إين أسأل
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, sikap iffah (menjaga
65.............................. ................................ ................................ .kehormatan diri) dan kecukupan
67................................... ................................ ................................ امهلل إين أسألك اهلدى واتلىق والعفاف والغىن
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaaan, sifat ifah dan
67................................. ................................ ................................ ................................ .kecukupan
-صىل اهلل عليه وسلم- ؛ وأعوذ بك من رش ما استعاذ منه نبيك حممد-صىل اهلل عليه وسلم- امهلل إين أسألك من خري ما سألك منه نبيك حممد
69................... ................................ ................................ ................................ ................................
Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang berlindung darinya Nabi69........... ................................ ................................ .-Mu Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
71.................  وانلجاة من انلار، والفوز باجلنة، والغنيمة من لك بر، والسالمة من لك إثم، وعزائم مغفرتك،امهلل إين أسألك موجبات رمحتك
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu hal-hal yang mendatangkan rahmat-Mu,
kesungguhan mendapatkan ampunan-Mu, keselamatan dari semua dosa, keuntungan dari semua
71.................................... .kebaikan, memperoleh kemenangan surga dan selamat dari api neraka
َُ
ُ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ
َ ْ
73................... ................................ ابل َطانة
ِ  فإنها بِئس، وأعوذ بِك من اخلِيان ِة، فإنه بِئس الض ِجيع،امهلل إين أعوذ بك من اجلوع
ِ ت
Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan karena sesungguhnya ia adalah sejelek-jelek
teman tidur, dan aku berlindung kepada-Mu dari khianat karena sesungguhnya ia adalah sejelek73...................... ................................ ................................ ................................ .jelek kawan dekat
ْ ُ
َْ
َ َ ََ
َ َ َ ْ َ
75............ ................................ ................................ رب
ِ  وع، ِ وابلخ ِل والهرم،امهلل إين أعوذ بك من العج ِز والكس ِل
ِ ذاب الق
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Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan pikun, dan
75.......................... ................................ ................................ ................................ dari azab kubur
78.....  فاغفر هل، وقد جئناك شفعاء هل، وأنت أعلم برسها وعالنيتها، وأنت قبضت روحها، وأنت هديتها لإلسالم، وأنت خلقتها،امهلل أنت ربها
Ya Allah, Engkaulah Rabbnya, Engkaulah yang telah menciptakannya, Engkaulah yang
menuntunnya kepada Islam, Engkaulah yang menggenggam ruhnya. Engkaulah yang lebih
mengetahui rahasia dan perbuatan nyatanya. Sungguh kami datang memberikan syafaat
78................................ ................................ ................................ kepadanya, maka ampunilah dia
80................ ................................ ................................  وبك أقاتل، وبك أصول، بك أحول،امهلل أنت عضدي ونصريي
Ya Allah, Engkaulah Penguat dan Penolongku. Dengan-Mu aku bergerak dan dengan-Mu aku
80.................. ................................ ................................ berjalan, serta dengan-Mu aku berperang
ِّ
82.................... ................................ ................................  واألدواء, واألهواء, واألعمال,امهلل جنبْين منكرات األخالق
Ya Allah, hindarkanlah diriku dari berbagai kemungkaran akhlak, prilaku buruk, hawa nafsu dan
82...................... ................................ ................................ ................................ berbagai penyakit.
83.................. ................................ ................................ ................................ امهلل ال عيش إال عيش اآلخرة
83............................ ................................ .Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat
َ
ُ
َ
، أنت اليح اذلي ال تموت، امهلل أعوذ بِعزتك؛ ال هلإ إال أنت أن تضلين. وبك خاصمت، وإيلك أنبت، وعليك توَّكت، وبك آمنت،امهلل لك أسلمت

84........................... ................................ ................................ ................................ واجلن واإلنس يموتون
Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku
bertawakal, kepada-Mu aku kembali, karena-Mu aku bertikai dengan musuh. Ya Allah, aku
berlindung dengan kemuliaan-Mu -tiada sesembahan yang benar selain Engkau- dari Engkau
84.sesatkan aku. Engkau Maha Hidup yang tidak akan mati, sedang Jin dan manusia mati semua
، أنت اليح اذلي ال يموت، امهلل أعوذ بعزتك ال هلإ إال أنت أن تضلين، وبك خاصمت، وإيلك أنبت، وعليك توَّكت، وبك آمنت،امهلل لك أسلمت

86........................... ................................ ................................ ................................ واجلن واإلنس يموتون
Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku
bertawakkal, kepada-Mu aku kembali, karena-Mu aku bertikai dengan musuh. Ya Allah, aku
berlindung dengan kemuliaan-Mu -tiada sesembahan yang benar selain Engkau- dari Engkau
.sesatkan diriku. Engkau Maha hidup yang tidak akan mati, sedang Jin dan manusia pasti mati
86................... ................................ ................................ ................................ ................................
88................................ ................................ ................................ ................................ املرء مع من أحب
88.......................................... ................................ .Seseorang itu bersama orang yang dicintainya
90.....................................  فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم, وال تنظروا إىل من هو فوقكم,انظروا إىل من هو أسفل منكم
Pandanglah orang yang berada di bawah kalian (dalam urusan dunia), dan janganlah kalian
memandang orang yang ada di atas kalian. Itu lebih layak membuat kalian tidak meremehkan
90....................................... ................................
nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian
َْْ َ َ َ َ ْ َ
َْْ َ
ُْ َ ً َ َ َُ َ َ ْ َ
ْ
ُ
َ َُ
َ َ َ
 ومن جر إِزاره بطرا لم ينظ ِر،ار
إِ ْز َرة
ِ
ِ املسلم إىل نِص ِف الس
ِ  فما اكن أسفل ِمن الكعب،ني
ِ  فيما بينه وبني الكعب-أو ال جناح-  وال حرج،اق
ِ ني فهو يف انل
ُ
92.......................................... ................................ ................................ ................................ اهلل إيل ِه
Sarung/celana lelaki muslim hingga setengah betis, tidaklah masalah -tak berdosa- bila
memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas kedua mata kaki. Dan pakaian yang turun
di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Barangsiapa menjulurkan pakaiannya karena
92............. ................................ ................................
sombong, maka Allah tidak
melihatnya
َ َ ْ ُ akan
ٌَ َ ُ ََ ُ ُ َ
َ
ْ
َ ُّ َ
َ ْ ُ ُ
َ ُ َ ْ ُ َِّ
ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
انلاس؛ فإِن اهلل ال حيب الفحش وال اتلفحش
ِ  وأص ِلحوا ِبلاسكم حىت تكونوا كأنكم شامة يف، فأص ِلحوا ِرحالكم،إِنكم قا ِدمون ىلع إِخوانِكم
94................... ................................ ................................ ................................ ................................
Sesungguhnya kalian datang kepada saudara kalian, maka perbaikilah tunggangan kalian, dan
perbagus pakaian kalian hingga kalian laksana tanda (tahi lalat) di tengah-tengah manusia.
94.............
Allah tidak menyukai perkara yangَ jorok maupun tindakan yangَ jorok
َ َ ُ .Sesungguhnya
َ َ ُْ َ َ ً َ َ َ َ ََ
ْ َ َََْ َْ َ َ َْ
ْ
ُ أل ْه َو
ُ َ ُ ٌ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ً َ َ إن أَ ْه َون أ ْهل انل
ًنهم َع َذابا
ً
َ
 وإنه، ما يرى أن أحدا أشد ِمنه عذابا،ان يغ ِيل ِمن ُه َما ِد َماغه
ِ ار عذابا يوم ال ِقيام ِة لرجل يوضع يف أَخ ِص قدمي ِه مجرت
ِ
ِ
ِ
99................... ................................ ................................ ................................ ................................
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Sesungguhnya siksa ahli neraka yang paling ringan pada hari kiamat ialah orang yang di bawah
kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Sedangkan ia
beranggapan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada dirinya, padahal
99.............................. ................................ .itu adalah siksaan yang paling ringan
bagi ahli neraka
َ ْ وإ ْن شئ،ت أَ ْن تَأ ْ َذ َن هل
َ ْ فَإ ْن شئ،إن هذا تَب َعنَا
101 ............................ ................................ ................................ ت َر َج َع
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
Orang ini ikut dengan kami, jika engkau menghendaki, engkau bisa mengizinkannya (masuk). Jika
101 .......................................... ................................ .engkau tak berkenan, ia bisa kembali pulang
ِّ
َ
َ
َ
103 .......................................... ذهب منه ما جيد
، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: لو قال،ذلهب عنه ما جيد
ِإين ألعلم كمة لو قاهلا

Dari Sulaimān bin Ṣurad -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Aku pernah duduk bersama Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedangkan dua orang laki-laki sedang saling mencaci, wajah salah
seorang dari keduanya memerah dan urat-urat lehernya menegang, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya aku tahu satu kalimat yang kalau diucapkan niscaya
kemarahan yang dialaminya akan hilang, yaitu kalau dia mengucapkan, "A'ūżu billāhi min asysyaiṭānir-rajīm," (Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk) niscaya
kemarahan yang dirasakannya akan hilang.” Lalu para sahabat berkata kepada orang yang marah
tersebut, "Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Berlindunglah kepada
103 ................... ................................ ................................ ".Allah
dari godaan setan yang terkutuk
َ ُْ َْ ََََْ َ ََُ ْ َ ْ َ َ ً َ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َ
َ
106 ................. ................................ ................................ إذا أكل أحدكم طعاما فال يمسح يده حىت يلعقها أو يل ِعقها
Apabila salah seorang di antara kalian selesai makan, maka janganlah ia mengusap
106 ....... .(membersihkan) jari-jarinya hingga ia menjilatinya atau menjilatkannya
(ke orang lain)
َ ِّ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
ُ ْ
ُ َُ ْ َ َ ُ ََُ ٌ َ
َ َ َ
َََ َ
108 ............. ................................ الن
ٍ الن ب ِن ف
ِ  ه ِذهِ غدرة ف: فيقال، يرفع ِللك اغ ِد ٍر لِواء: األو ِلني واآلخ ِرين-عز وجل- إذا مجع اهلل
Ketika Allah mengumpulkan umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang terakhir (kelak di
hari kiamat), maka akan dikibarkan bendera bagi setiap pengkhianat, lalu dikatakan, "Ini adalah
108 .................. ................................ ................................ ."bendera si pengkhianat fulan bin fulan
َ َ
َ إذا اقرتب
ُّ  ورؤيا املؤمن ُج ْز ٌء من ستة وأربعني ُج ْز ًءا من،ك ْد رؤيا املؤمن تكذب
109 .......................................... انلبُو ِة
الز َمان لم ت
Apabila telah dekat waktunya (kiamat), hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta. "
109 ................... ".)46/1( Mimpi seorang mukmin itu satu dari empat puluh enam bagian kenabian
ُ ُْ
ُ
ََ
َ َْْ َ
111 .......................... ................................ ................................ ار
اتلىق
إذا
ِ
ِ املسلمان بسيفي ِهما فالقاتل واملقتول يف انل
Apabila ada dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh "
111 ................... ................................ ".dan orang yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka
ْ
ُْ َ
ُ َْ
َ ْ ُوآخر ُهما ت
َ
113 ..................................... زنع
,وتلكن ايلُمىن أول ُهما تن َعل
, وإذا نزع فليبدأ بالشمال,إذا انتَ َعل أحدكم فليبدأ بايلمني
Jika salah seorang dari kalian menggunakan sandal, maka mulailah dengan kaki kanan. Jika dia
melepaskan sandalnya, maka hendaknya dia mulai dengan sandal yang kiri. Maka jadikanlah
sebelah kanan yang pertama kali dipakai, dan jadikanlah sebelah kanan pula yang terakhir dilepas.
113 ................. ................................ ................................
................................ ................................
َ ُ
ِّ َ ُ ْ َ
ْ َ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ
َ
ْ
ُ ُ َ َ َْ
َ
َ
َ
114 ......................................... ِاآلخرة
ِ  فليست األوىل بأحق ِمن، فإذا أراد أن يقوم فليسلم،إذا انتىه أحدكم إىل املج ِل ِس فليسلم
Apabila salah seorang di antara kalian sampai di satu majelis, hendaklah ia mengucapkan salam.
Lalu apabila ia hendak bangun (meninggalkan majelis), hendaklah ia pun mengucapkan salam.
114 ........................... ................................ .Tidaklah pertama lebih berhak daripada yang terakhir
116......................................... ................................ ................................ إذا أحب الرجل أخاه فليخربه أنه حيبه
Jika seseorang mencintai saudaranya, hendaknya ia beritahukan kepadanya bahwa dia
116 .......................... ................................ ................................ ................................ .mencintainya
118 ...........................  وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة،إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل العقوبة يف ادلنيا
Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya, Dia segerakan balasan dosanya di dunia. Jika
Allah menghendaki keburukan pada hamba-Nya, Dia tahan balasan dosa hamba-Nya hingga
118 ................ ................................ ................................ .dibalas-Nya (sekaligus) pada hari kiamat
ِّ ُ ْ َ
َ ْ َ ْ ََ ْ
ْ ْ
ْ ْ
َ
ْ إذا
120 ....  وإن اع َو َججت اع َو َججنَا،استَق ْمنَا
 فإنما حنن بِك؛ فإن استقمت، ات ِق اهلل ِفينَا: تقول، فإن األعضاء كها تكف ُر اللسان،أصبَح ابن آدم
Apabila anak Adam berada di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mewanti-wanti lisannya "
seraya berkata, "Bertakwalah kepada Allah, karena kami hanya bergantung kepadamu! Jika
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engkau istiqamah, kami pasti istiqamah. Jika engkau menyimpang, maka kami pun akan
120 .......................... ................................ ................................ ................................ ".menyimpang
122 ......................................  ويرشب بشماهل، وإذا رشب فليرشب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماهل،إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه
Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya,
dan jika ia minum, maka hendaklah minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan
122 ........................... ................................ .tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula
124 .....................................  ويرشب بشماهل، فإن الشيطان يأكل بشماهل، وإذا رشب فليرشب بيمينه،إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه
Jika salah seorang di antara kalian makan maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya,
dan jika dia minum maka hendaknya minum dengan tangan kanannya, karena setan makan
124 .............. ................................ dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula.
125 ..........................  بسم اهلل أوهل وآخره: فليقل، يف أوهل-تعاىل-  فإن نيس أن يذكر اسم اهلل،-تعاىل- إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل
Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah -Ta'ālā-. Jika
ia lupa menyebut nama Allah -Ta'ālā- di awalnya, maka hendaklah ia mengucapkan, "Bismillāhi
125 .................................... ".awwalahu wa ākhirahu (dengan nama Allah di awal dan di akhirnya)
128 ..................................... ................................ ................................ إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده ىلع فيه
128 .... Apabila seorang dari kalian menguap, hendaknya ia menutup mulutnya dengan tangannya
-تعاىل-  وإذا دخل فلم يذكر اهلل، ال مبيت لكم وال عشاء: عند دخوهل وعند طعامه قال الشيطان ألصحابه-تعاىل-  فذكر اهلل،إذا دخل الرجل بيته
130 ............................. ................................ ................................  أدركتم املبيت والعشاء: قال الشيطان،عند دخوهل
Apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu menyebut (nama) Allah -Ta'ālā- saat memasukinya
dan ketika (menyantap) makanannya, maka setan berkata kepada teman-temannya, "Tidak ada
tempat bermalam dan makan malam bagi kalian." Jika orang itu masuk tanpa menyebut (nama)
Allah -Ta'ālā- saat memasukinya, maka setan berkata, "Kalian telah menemukan tempat
130 ................................ ................................ ................................ ................................ .bermalam
133 ........... ................................ ................................ ................................ إذا ديع أحدكم إىل الويلمة فليأتها
133 ..................... .Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimah, hendaklah ia datang
ْ ِّ َ ُ ْ َ
ُ
ْ
135 ....................... ................................ حدث بها
 ويل، فليَح َمد اهلل عليها، فإنما يه من اهلل تعاىل،حي ُّب َها
ِ إذا رأى أحدكم رؤيا

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ia mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, “Jika salah seorang dari kalian melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia sukai,
maka sesungguhnya hal itu dari Allah -Ta’ālā-, sebab itu hendaklah dia memuji Allah dan
hendaklah dia menceritakannya -dan di dalam sebuah riwayat disebutkan: Maka janganlah ia
menceritakannya kecuali kepada orang yang ia sukai-. Dan apabila dia melihat dalam mimpinya
suatu yang tidak sukainya, maka hal itu bersumber dari setan, sebab itu hendaklah dia memohon
perlindungan dari keburukannya serta janganlah dia menceritakannya kepada seorang pun
135 ......................................... ................................ ".karena hal itu tidak akan membahayakannya
137 .................................. ................................ ................................  فاحثوا يف وجوههم الرتاب،إذا رأيتم املداحني
Dari Humām bin Al-Hāriṡ, dari Al-Miqdād -raḍiyallāhu 'anhu-: bahwa ada seorang lelaki yang
sedang memuji Usman -raḍiyallāhu 'anhu-, lalu al-Miqdād menuju tempat orang tersebut,
kemudian berjongkok di atas ke dua lututnya dan mulailah melempari orang tersebut dengan
pasir di mukanya. Usman -raḍiyallāhu 'anhu- lalu berkata kepadanya, "Mengapa kamu berbuat
demikian?" Dia menjawab: Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah bersabda,
“Jika kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maka lemparkanlah tanah ke wajah-wajah
137 ........... ................................ ................................ ................................ .mereka." (HR. Muslim)
139 ...................................... ................................ ................................ إذا رضب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه
139 ............ !Jika salah seorang di antara kalian memukul saudaranya
hendaklah menjauhi
wajah
َ ََُْ ُُ
َُْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
ْ َ ْ َُْ َ
ُ َ َُ ْ َُْ َ
ُ َ َ ُ ْ ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
141 .  يه ِديكم اهلل ويص ِلح بالكم: فليقل، يرمحك اهلل: فإذا قال هل، يرمحك اهلل: ويلقل هل أخوه أو صاحبه،هلل
ِ  احلمد:إذا عطس أحدكم فليقل
Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah ia membaca: Al-Ḥamdulillāh. Dan
saudaranya atau sahabatnya hendaklah mengucapkan: Yarḥamukallāh (Semoga Allah
merahmatimu). Jika ia telah mengucapkan padanya: Yarḥamukallāh, maka hendaklah ia berkata:
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Yahdīkumullāh wa yuṣliḥu bālakum (Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki
141 ............................ ................................ ................................ ................................ .keadaanmu)
143 .............  ويصلح بالكم, يهديكم اهلل: فليقل, يرمحك اهلل: فإذا قال هل, ويلقل هل أخوه يرمحك اهلل, احلمد هلل:إذا عطس أحدكم فليقل
Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah ia membaca: Al-Ḥamdulillah. Dan
saudaranya berkata kepadanya: Yarḥamukallah. Jika saudaranya telah mengucapkan:
Yarḥamukallah, maka hendaklah ia (yang bersin) berkata: Yahdikumullah wa yuṣliḥu bālakum
143 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
145 ............. ................................ ................................ ................................ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه
145 .... Jika salah seorang di antara kalian memukul (berkelahi), maka hindarilah memukul wajah
ِّ ْ َ
َ
ْ َ فإن َحال،أحدكم أخاه فَلْيُ َسلِّ ْم عليه
ُ يق
َ  أو َح،ار
ٌ  أو ج َد،ت بينهما شجرة
َ ِ َإذا ل
146 ....................................  فليُ َسل ْم عليه، ثم ل ِقيَه،ج ٌر
ِ
Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda: "Apabila salah
seorang diantara kalian bertemu dengan saudaranya hendaknya ia mengucapkan salam padanya.
Jika keduanya dihalangi pohon, atau tembok, atau batu, kemudian bertemu lagi hendaknya ia
146 ...................... ................................ ................................ ".mengucapkan salam lagi kepadanya
148 ..................................... ................................ ................................  فابدأوا بأيامنكم، وإذا توضأتم،إذا لبستم
Apabila kalian memakai pakaian dan apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan (organ
148 ..................................... ................................ ................................ !tubuh) bagian kanan kalian
ْ
ُْ َ
ً
َ ُ َ َ َ ََْ
َ
َ َْ ً
َ إن
َ َ العبْ َد َيلَتَ َلك ُم
َ ْ
باللك َمة من َسخ ِط اهلل تعاىل ال يُل ِيق هلا باال
ِ  وإن العبد يلَتلكم، ما يل ِيق هلا باال يرفعه اهلل بها درجات-تعاىل- باللكمة من ِرضوان اهلل
ِ
َْ
150 .............................. ................................ ................................ ................................ يه ِوي بها يف َجهنم
Dari Abu Hurairah, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, “Sungguh seorang
hamba berbicara dengan satu perkataan yang mengundang keridaan Allah namun dia tidak
menganggapnya penting; tetapi dengan perkataan itu Allah menaikkannya beberapa derajat. Dan
sungguh seorang hamba berbicara dengan satu perkataan yang mengundang kemurkaan Allah,
namun dia tidak menganggapnya penting; tetapi dengan perkataan itu dia terjungkal ke dalam
neraka jahanam.” (HR. Bukhari). Dan dari Abu Abdirrahman Bilāl bin Ḥāriṡ Al-Muzanī raḍiyallāhu 'anhu-: Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah bersabda, “Sungguh
seorang hamba berbicara dengan satu perkataan yang mengundang keridaan Allah namun dia
tidak mengira sebelumnya bahwa perkataan itu akan mencapai derajat yang begitu tinggi, yaitu
dengan sebab perkataan itu Allah menuliskan keridaan untuknya hingga hari ia berjumpa denganNya (kiamat). Dan sungguh seorang hamba berbicara dengan satu perkataan yang mengundang
kemurkaan Allah, namun tidak dia kira sebelumnya bahwa perkataannya itu akan
menghinakannya sedemikian rupa, yaitu dengan sebab perkataan itu Allah akan menuliskan
kemurkaan-Nya untuk orang tersebut hingga hari ia berjumpa dengan-Nya (kiamat).” (HR. Malik
150 ..................................... .dalam Al-Muwaṭṭa`, dan Tirmiżi, dan ia berkata: Hadis hasan sahih)
ُ َ
ْ
َ ُ ُ َْ
َ  يَبْ ُس ُط-تعاىل- إن اهلل
َ
َ
ُ
ُ
153 ..............  حىت ت ْطل َع الش ْم ُس ِم ْن َمغ ِربِ َها،الليل
ميسء
يلتوب
هار
يده
ِ  ويبسط يده بانل،هار
ِ بالليل يلتوب ميسء انل
ِ
ِ
Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- membentangkan tangan-Nya pada waktu malam untuk menerima
taubat orang yang berbuat kesalahan di waktu siang dan juga membentangkan tangan-Nya di
waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di waktu malam, sampai
153 ................................ ................................
................................
.matahari terbit dariُ arah barat
َ
َ َ
َ ََ
ُْ
َ ْ َ َ ََْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ
َُْ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 فيعطى، ورضب هذا، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، وقذف هذا، ويأ ِيت وقد شتم هذا،المفلس ِم ْن أم ِيت من يأ ِيت يوم ال ِقيام ِة بِصالة و ِصيامٍ وزَكة
إن
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
155 ............ ................................ ................................ ................................  وهذا ِمن حسناتِ ِه،هذا ِمن حسناتِ ِه
Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang datang pada hari kiamat dengan
(pahala) shalat, puasa dan zakat. Namun ia datang telah mencela si ini, menuduh si ini, memakan
harta si ini, menumpahkan darah si ini dan memukul si ini. Maka orang ini diberi dari
155 ......................... ................................ kebaikannya, dan orang ini juga diberi dari kebaikannya
157 ............. ................................ ................................ ................................ إن أبر الرب صلة الرجل أهل ُود أبيه
Sesungguhnya perbuatan bakti yang paling baik adalah seseorang menyambung hubungan baik
157 ......................................... ................................ .dengan keluarga orang yang dicintai ayahnya
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َ َ َ َ ْ ُ َ ََ
َََ َ َََ
ْ َ قَبل،فاكنت منها َطائ َف ٌة َطيِّبَ ٌة
ْ
ً اب أَ ْر
ََََْ َ ت
َ اله َدى والعلْ َم َك َمثَل َغيْث أَ َص
ُ اهلل به م َن
 وَكن ِمنها،ري
ت اللَك والعشب الك ِث
ا
ض
ِ
ِ ِ ِ ُ إن مثل ما بعث ِين
ِ
ِ املاء فأنبت
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ َ َْ ُ َ َ
َ اهلل بها انل
َ  فَ َرشبوا منْ َها،اس
ُ املاء َفنَ َف َع
َ ت
160 ......................................... ................................ وسقوا وزرعوا
ِ ِ
ِ أجا ِدب أمسك
Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, bagaikan
hujan yang jatuh ke bumi. Sebagian bumi ada yang baik sehingga dapat menerima air dan
menyimpannya kemudian menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan yang banyak. Sebagian ada
yang gersang (keras) tapi dapat menampung air lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia
160 ........................... .dengannya, sehingga manusia bisa minum, menyiram dan bercocok tanam
َْ
َ
َُُْ
163 .................................... ................................ وز َينتها
ِ إن مما أخاف عليكم من بع ِدي ما يفتح عليكم من زهرة ادلنيا
Sesungguhnya salah satu hal yang aku takutkan menimpa kalian semua sepeninggalku nanti ialah
163 .apa yang akan dibukakan untukmu semua berupa keindahan harta dunia
serta perhiasannya
ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ٌّ ُ َ َ
ْ
165 ......................... ................................ ................................  فأط ِفئوها عنكم، فإِذا نِمتم،إن هذه انلار عدو لكم
165 ................... "!Sesungguhnya api ini musuh bagi kalian. Jika kalian tidur, maka padamkanlah"
166 ............................ ................................ ................................ ................................ إن ادلاعء هو العبادة
166 ................................... ................................ ................................ Sesungguhnya doa itu ibadah
َ َْ
ُ ُُ
ُ  وإين َخش،إن الشيْطان َجيْري من ابن آدم َجمْ َرى ادلم
168 .......................... ................................ يت أن يق ِذف يف قلوبِك َما رشا
ِ
ِ
Sesungguhnya setan masuk ke anak keturunan adam melalui aliran darah. Aku khawatir setan
168 .................. ".-membisikkan ke hati kalian berdua kejahatan (prasangka buruk) –atau sesuatu
ُّ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ
َ
َ
َ َ
170 ........................ ................................ يش بينهم
ِ  ولكن يف اتلح ِر،إن الشيطان قد ي ِئس أن يعبده المصلون يف جزيرة العرب
Sesungguhnya setan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang shalat di jazirah "
170 ..................................... ".Arab, akan tetapi ia masih bisa berbuat adu domba diantara mereka
، فجاء بهذا األعرايب؛ ليستحل به، فأخذت بيدها، وإنه جاء بهذه اجلارية؛ ليستحل بها،إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهلل تعاىل عليه

172 ................... ................................ ................................  إن يده يف يدي مع يديهما، واذلي نفيس بيده،فأخذت بيده
Sesungguhnya setan menghalalkan makanan (dapat menikmatinya) bila tak disebut nama Allah
padanya. Dan sesungguhnya ia datang bersama anak gadis ini untuk mendapatkan makanan halal
melalui dirinya, maka aku memegang tangannya. Lalu ia datang dengan orang Arab Badui ini
untuk mendapatkan makanan halal melalui dirinya, maka aku pun memegang tangannya. Demi
(Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh tangan setan ada dalam genggaman tanganku
172 ......................................... ................................ ................................ .beserta tangan keduanya
َ
ْ
َ
َ إن
175 ................. ................................ ................................  فله أج ُره َمرتني، وأحسن ِعبَادة اهلل،العبْد إذا ن َصح لسيِّده
Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Sesungguhnya budak itu apabila bersikap tulus pada tuannya dan melakukan ibadah pada Allah
dengan baik, ia mendapatkan pahalanya dua kali." (Muttafaq 'Alaih). Dari Abu Musa al-Asy'ari raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan; Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Budak
yang menjalankan ibadah dengan baik pada Rabb-nya dan menunaikan pada tuannya apa yang
menjadi kewajibannya, baik berupa hak (tuannya), nasihat maupun ketaatan, maka ia
175 ............... ................................ ................................ .mendapatkan dua pahala." (HR. Bukhari)
 فإذا، ثم تأخذ يمينا وشماال، فتغلق أبوابها دونها، ثم تهبط إىل األرض، فتغلق أبواب السماء دونها، صعدت اللعنة إىل السماء،إن العبد إذا لعن شيئا

177 ............................... ................................  وإال رجعت إىل قائلها، فإن اكن أهال ذللك،لم جتد مسااغ رجعت إىل اذلي لعن
Jika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit, lalu tertutuplah pintupintu langit. Kemudian laknat itu akan turun lagi ke bumi, namun pintu-pintu bumi telah tertutup.
Laknat itu kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri, jika tidak mendapatkan tempat sasaran, dia
akan menghampiri orang yang dilaknat, jika ia layak dilaknat. Namun jika tidak, maka laknat itu
177 ............. ................................ ................................ akan kembali kepada orang yang melaknat.
179 ........................... ................................ إن العبد يلتلكم باللكمة ما يتبني فيها يزل بها إىل انلار أبعد مما بني املرشق واملغرب
Sesungguhnya seorang hamba benar-benar lepas berbicara dengan satu kalimat yang tidak ia
pikirkan baik atau tidaknya, maka dia akan tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh daripada
179 ................................... ................................ ................................ .jarak antara timur dan barat
181 .......................................  وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، فإن ُنا منه فما بعده أيرس منه،إن القرب أول مزنل من منازل اآلخرة
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Sesungguhnya kubur itu tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Jika
(seseorang) selamat darinya maka setelahnya lebih mudah, dan jika ia tidak selamat darinya maka
181 ............... ................................ ................................ ................................ .setelahnya lebih sulit
َُ َ
َ  َي ْقبَل تَ ْو َب َة- َع ِّز َو َجل- اهلل
َ إن
183 ............................... ................................ ................................ العبْ ِد َما لم يغر ِغر
Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum
183 ............ ................................ ................................ ................................ .sampai ke tenggorokan
184 ............ ................................ ................................ ) أمرين أن أقرأ عليك (لم يكن اذلين كفروا-عز وجل- إن اهلل
Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memerintahkanku untuk membacakan kepadamu, "Tidaklah
184 ............ ................................ .) (لم يكن الذين كفروا.orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab
186 .......................... ................................ ................................  أو أعتقها بها من انلار،إن اهلل قد أوجب هلا بها اجلنة
Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk wanita itu surga karena perbuatannya atau
186 ................................. ................................ ................................ .membebaskannya dari neraka
َُ
َ ْ
ُ َْ
ُ َْ َ ً
َ ِ عه ِم َن انل
188 ......................... ................................ العل َما ِء
لك ْن يق ِبض ال ِعل َم بِقبْ ِض
إن اهلل ال يقبض العلم انزتااع ينزت
ِ  و،اس
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari (dada) manusia, tapi
188 ......................................... .Allah mencabut ilmu dengan mencabut (mewafatkan) para ulama
190 .......................................... ................................ ................................  اخليف, الغين,إن اهلل حيب العبد اتليق
Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertaqwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan
190 ................................. ................................ ................................ ................................ (amalnya)
191 ................ ................................ ................................ إن املسلم إذا اعد أخاه املسلم لم يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع
Sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang muslim, ia terus-menerus
191 ........................ ................................ berada di (antara) buah-buahan surga sampai ia kembali
193 .......................... ................................  اذلين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا:إن املقسطني عند اهلل ىلع منابر من نور
Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di sisi Allah itu akan berada di atas mimbarmimbar cahaya: (yaitu) orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dan keluarga serta apa yang
193 ......................... ................................ ................................ ................................ mereka pimpin
195 ................................ ................................  وإن هل لظْئين تكمالن رضاعه يف اجلنة،إن إبراهيم ابين وإنه مات يف اثلدي
Sesungguhnya Ibrahim putraku meninggal dalam masa persusuan, dan sesungguhnya ia memiliki
195 .................................. .dua ibu susuan yang akan menyempurnakan masa susuannya
di Surga
َ َ
َََُ
ْ
197 ......................................... ................................ ................................ إن أ ْوىل انلاس باهلل من بدأهم بالسالم
197 ............................ .Manusia yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulai salam
ُ
ْ َ
َ إن باملدينة لَر
ْ ج ًاال ما
ً رستُم َمس
198 .......................... ................................  إال اكنوا َم َعكم َحبَ َسهم املرض، وال ق َطعتُم َوا ِديًا،ريا
ِ
ِ
ِ
Sesungguhnya di Madinah ada lelaki-lelaki yang tidaklah kalian tempuh perjalanan atau menyisiri
198 .................................. .lembah melainkan mereka bersama kalian, mereka tertahan oleh sakit
َ َ ً
200 .............. ................................ ................................  فلهم انلار يوم القيامة,إن رجاال يتَخو ُضون يف مال اهلل بغري حق
Sungguh ada banyak orang yang membelanjakan harta yang Allah titipkan kepada mereka tidak
200............................. dengan cara yang benar, maka api neraka untuk mereka pada hari Kiamat.
ُ
ْ
ْ
ُ  ال يُ َواف ُق َها،إن يف الليل لساعة
ً رج ٌل ُمسلم يَسأل اهلل تعاىل
201 .........................  وذلك لك يللة، إال أع َطاه إِياه،خريا من أم ِر ادلنيا واآلخرة
ِ
Sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat pada
waktu itu meminta kepada Allah kebaikan perkara dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti
201 ........................................ .memberikannya kepadanya. Dan waktu itu ada pada setiap malam
202 ....................... ................................  يرصفه حيث يشاء، كقلب واحد،إن قلوب بين آدم كها بني إصبعني من أصابع الرمحن
Sesungguhnya hati anak-anak Adam itu seluruhnya ada di antara dua jari-jari Allah Yang Maha
202 .................... .Pengasih seperti satu hati. Dia memalingkannya ke arah yang dikehendaki-Nya
204 ............... ................................ ................................  أبو عبيدة بن اجلراح-أيتها األمة-  وإن أميننا،إن للك أمة أمينا
Sesungguhnya setiap umat itu memiliki orang kepercayaan, dan sesungguhnya orang kepercayaan
204 ........................... ................................ .kita, wahai umatku adalah Abu 'Ubaidah
ُ bin al-Jarrāh
205 .............. ................................ ................................ ................................  املال: وفِتنة أميت،إن للك أمة فتنة
205 ........................ .Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta
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207 ............. ................................ ................................ ................................  وحواري الزبري،إن للك نيب حواريا
Sesungguhnya setiap Nabi memiliki hawari (penolong yang setia), dan hawariku adalah Az-Zubair
207 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
209 ......................................... ................................  إذا لم تستح فاصنع ما شئت:إن مما أدرك انلاس من الكم انلبوة األوىل
Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah:
209 ................................ ................................ !Jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu
210 ..............  وإكرام ذي السلطان املقسط، واجلايف عنه، وحامل القرآن غري الغايل فيه، إكرام ذي الشيبة املسلم:-تعاىل- إن من إجالل اهلل
Sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah -Ta'ālā- ialah menghormati orang Muslim
yang tua dan pembawa Alquran yang tidak berlebih-lebihan dan tidak menjauh darinya, dan
210 ............................ ................................ ................................ .menghormati penguasa yang adil
ُ ُ َ
ُ ُ ْ
 وال، ويللبسه مما يلبس، فليطعمه مما يأكل، فمن اكن أخوه حتت يده،إنك امرؤ فيك جاهلية هم إِخ َوانك ْم وخ َولك ْم جعلهم اهلل حتت أيديكم
ََ ُ ْ َ ْ َ
َْ
ُ
ُ ُ ِّ َ ُ
212 ................................ ................................ ................................  ف ِإن كفتُ ُموه ْم فأ ِعينُوه ْم،تكلفوه ْم َما يغ ِلبُ ُه ْم
Sesungguhnya engkau adalah orang yang di dalam dirimu ada sifat jahiliah. Mereka adalah
saudara dan pembantu kalian, Allah telah menjadikan mereka di bawah (kekuasaan) tangantangan kalian. Barangsiapa yang keadaan saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah
ia memberi makan dari apa yang ia makan, memberi pakaian dari apa yang ia pakai, dan janganlah
kalian memberinya pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan. Jika kalian membebaninya
212 ................. ................................ ................................ !suatu pekerjaan, maka bantulah mereka
214 ................... ................................ ................................ إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين ىلع احلوض
Sesungguhnya kalian akan menghadapi (penguasa) yang egois setelahku. Karena itu bersabarlah
214 ..................... ................................ ................................ .sampai kalian menjumpaiku di telaga
216 ....................  كنا نعدها ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من املوبقات،إنكم تلعملون أعماال يه أدق يف أعينكم من الشعر
Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lebih lembut dari
rambut dalam pandangan kalian, sedangkan kami menganggap itu bagian dari dosa-dosa besar
216 ................................. ................................ .-pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
218 .................................. ................................ ................................  وإنما للك امرئ ما نوى،إنما األعمال بانليات
Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya; dan sesungguhnya bagi setiap orang
218 ...................... ................................ ................................ (balasan dari) apa yang diniatkannya.
220 ........................................ ................................  ونافخ الكري، كحامل املسك،إنما مثل اجلليس الصالح وجليس السوء
Sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang saleh dan orang jahat, bagaikan
orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak
wangi, bisa jadi ia memberi minyak kepadamu atau kamu membeli minyak darinya, atau paling
tidak kamu mendapatkan aroma wangi darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin ia akan
220 ..................
.membakar
atau kamu akan mendapatkan
tidak
darinya
ُ َ ُُ
ُ ِّ ُ pakaianmu
ُ َ ُ ُ aroma
ُ ُ sedap
ْ َ َ
َ
ِّ ً
ُ َ َ
ُ َ َ
ْ َ َ
ُ رف ْع
َ
ً
 فخ َر ْرت، فأعطاين ثلث أم ِيت،ت َريب ألم ِيت
 فسأل،ت رأيس
 ثم،شكرا
ساجدا َلريب
 فخ َر ْرت،فأعطاين ثلث أم ِيت
،ت ألم ِيت
 َوشفع،إين َسألت ريب
َ
ُ ِّ َ ُ ْ َ َ
ِّ
َ ُّ
ِّ َ ً
َ ُ ْ َ َ َ
ُ َْ
222 ......................................... اج ًدا ل ِ َريب
ِ  فخررت س، فأعطاين اثللث اآلخر، فسألت ريب ألم ِيت، ثم رفعت رأيس،ساجدا لريب شكرا
Sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku dan meminta syafaat untuk umatku. Lantas Dia "
memberiku anugerah; (syafaat) untuk sepertiga umatku. Aku pun bersujud kepada Tuhanku
sebagai ungkapan rasa syukur. Selanjutnya aku mengangkat kepalaku lalu memohon kepada
Tuhanku untuk umatku. Dia pun memberiku anugerah; (syafaat) untuk sepertiga umatku. Lantas
aku bersujud kepada Tuhanku sebagai ungkapan rasa syukur. Kemudian aku mengangkat
kepalaku lalu memohon kepada Tuhanku untuk umatku. Lantas Dia memberiku anugerah;
222 ............................. ".(syafaat) untuk sepertiga lainnya, lalu aku pun bersujud kepada Tuhanku
ً  شيئًا آيلت ىلع نفيس أن ال أصحب-صىل اهلل عليه وسلم- إين قد رأيت األنصار تصنع برسول اهلل
225 ................... أحدا منهم إال خدمته
Sungguh aku telah melihat orang-orang Ansar melakukan sesuatu (kebaikan) pada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, di mana aku bersumpah terhadap diriku bahwa aku tidak menyertai
225 ....................... ................................ .salah seorang dari mereka kecuali aku akan melayaninya
ُ
ُ
ِّ
َ ِّ إين ال آلو أن أ َص
227 ................................. ................................  يُ َصيل بنا-صىل اهلل عليه وسلم- يل بكم كما اكن رسول اهلل
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Aku berjanji akan salat bersama kalian sebagaimana aku lihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
227 ..................................... ................................ ................................ .sallam- salat bersama kami
229 ........... ................................ ................................  كما تأكل انلار احلطب, فإن احلسد يأكل احلسنات,إياكم واحلسد
Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan
229 ............................... ................................ ................................ ................................ kayu bakar.
230 ...................................... ................................ ................................  فإن الظن أكذب احلديث,إياكم والظن
230 ................... Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka itu pembicaraan yang
paling dustaَ
ََ
َ ِّ ُ َ ْ
َ
ُّ
ُ
231 ............. ................................ ................................ ................................ هلل األدل اخل ِصم
ِ ال ِإىل ا
ِ أبغض الرج
Sesungguhnya orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang paling keras permusuhannya
231 .................... ................................
................................ dan pembangkangَ
َ َ ................................
ُ ُ ْ َ َ ْ َِّ ُ ْ َ ًّ َ
َ ًَْ
ْ
َْ ْ ْ
َ َ ََْ
ْ
َ
ًَْ ٌ ْ َ َ َْ
ُ
232 ............ ب
ِ  ويأخذ باذلن، فع ِلم أن هل ربا يغ ِفر اذلنب، أذنب عب ِدي ذنبا: فقال اهلل تبارك وتعاىل، امهلل اغ ِفر يل ذن ِيب: فقال،أذنب عبد ذنبا
Ada seorang hamba melakukan suatu dosa lalu ia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku?" Allah Tabāraka wa Ta'ālā- berfirman, "Hamba-Ku melakukan dosa dan ia mengetahui bahwa dia
memiliki Rabb yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula memberikan hukuman karena dosa
232 ................. ................................ ................................ ................................ ................................َ
ُ ُّ ُ
234 .......................... ................................ ................................ أظنك ْم َس ِمعتم أن أبا عبيدة قدم بيش ٍء من ابلحرين
Aku kira kalian sudah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain dengan membawa
234 ................................... ................................ ................................ ................................ ?sesuatuَ
ْ
َ
237 ................................... ................................ ................................ أف َرى ال ِف َرى أن يُ ِر َي الرجل عينيه ما لم ت َر َيا
Kebohongan yang paling bohong adalah jika seseorang mengaku melihat apa yang tidak dilihat
237 ........................ ................................
................................ ................................ .kedua matanyaَ
َ
ُ ُ ُُ ُْ َ ُ َ ْ
ُُ ُْ ٌ َ
َ
ُُ ُْ ٌ َ
ُُ ُْ ٌ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
238 ............... هلل
ِ  و ِدينار ين ِفقه ىلع أصحابِ ِه يف س ِبي ِل ا،هلل
ِ يل ا
ٍ أفضل ِدين
ِ  و ِدينار ين ِفقه ىلع داب ِت ِه ِيف س ِب،ِ ِدينار ين ِفقه ىلع ِعي ِاهل:ار ين ِفقه الرجل
Sebaik-baik dinar yang diinfakkan seseorang adalah: dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, "
dinar yang diinfakkan untuk kendaraan yang digunakan di jalan Allah, dan dinar yang diinfakkan
238 .................. ................................ ".kepada teman-temannya yang turut berjuang di jalan Allahَ
ُّ
240 .................. ................................ ................................ ................................ أ ِلظوا بـ ياذا اجلالل واإلكرام
Perbanyaklah mengucapkan 'Yā żal jalāli wal ikrām (Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan)
240 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ َ ْ َ ْ ُ ِّ َ ُ َ
241 ...................... ................................ ................................ ................................ رب الكبَائِ ِر
ِ أال أنبئكم بِأك
241 .............. ?Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besarَ
َ ُ
ُ ََ َ
243 ....................... ................................ ................................ ................................ أ َما إِنه ل ْو َسىم لكفاك ْم
243 .... .Andai saja ia menyebut nama Allah, niscaya makanan tersebut cukup untuk kalian semuaَ
ْ ْ
َ َ َ
َ ْ ْ َ َ
245 .................... ................................ ................................  واب ْ ِك ىلع خ ِطيئ ِتك، َوليَ َسعك بَيتُك،أم ِسك عليك ل ِ َسانك
!Jagalah lisanmu, jadikanlah rumahmu terasa luas olehmu dan menangislah karena kesalahanmu
245 ................. ................................ ................................ ................................ ................................َ
َ
َ
ْ ََْ
ً َ َ ُ ً ِّ َ ً َ ً ْ َ
َ َ
َُْ ْ
ََُ َ َََ
ُ ْ
ٍّ ِ ري َمك
247 َوال ُم ْستَغ ًىن عنه َربنَا، َوال ُم َود ٍع،يف
 غ،ارَك ِفي ِه
هلل محدا ك ِثريا طيبا مب
ِ  احلَمد: قال، اكن إذا رفع مائِدته-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila beliau telah mengangkat hidangannya (selesai
makan), beliau mengucapkan, "Segala puji hanya milik Allah dengan pujian yang banyak, yang
baik lagi penuh dengan keberkahan, tidak ada yang (bisa) mencukupi-Nya, tidak ada yang ampu
247 ........... meninggalkan-Nya, serta tidak ada yang tidak membutuhkan-Nya, wahai Rabb kami."َ
ْ
َ َ
َ
249 .................... ................................ ................................ اب
ِ عن انلف ِخ يف الرش
ِ  نىه-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
249 ................................... .Bahwa Nabi
'alaihi wa sallam- melarang meniup minuman
َ َ-ṣallallāhu
َ ََََ ََ
ُْ َ
َِّ َ ْ َ َ
َ َ
ََ َ ُ َ َ
َََُ َ َ ْ َْ َ َ َ
ْ
َ
َ
َ
َُ َ
كرب فما رفعها إِىل
ِ  ما منعه إِال ال، ال استطعت: قال. ال أست ِطيع: قال، لك ِبي ِمي ِنك: فقال،ِ ب ِ ِشم ِاهل-صىل اهلل علي ِه َوسل َم- هلل
ِ ول ا
ِ أن رجال أكل ِعند رس
251 ............. ................................ ................................ ................................ ................................ .فيه

Ada seorang pria yang makan di hadapan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan tangan
kirinya. Maka beliau berkata, “Makanlah dengan tangan kananmu!” Orang itu menjawab, “Aku
tak bisa.” Nabi pun berkata, “Semoga engkau benar-benar tidak mampu.” Padahal tidak ada yang
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menghalanginya untuk itu kecuali kesombongannya, maka ia pun tak mampu mengangkat
251 ........................................ ................................ ................................ .(tangannya) ke mulutnyaَ
َ َُ
ََ ْ ً َ َ ََ َ ْ
253 .................. ................................ ................................ ب
ٍ  اصطنع خاتما ِمن ذه-صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل
253 ............ .Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah membuat sebuah cincin emasَ
ْ ُ
ْ َ
ُ َ ُ َْ
ُ َكت
ُ كس
َ ْ َ
َ َ ُ
ب هل
 يُسبح مائة تسبيحة؛ في:ب ألف َح َسنَة؟ قال
ِ  كيف ي:أيع ِجز أحدكم أن يك ِسب يف لك يوم ألف حسنة؟! فسأهل سائل من جلسائِه
ُ
َ
255 ......................................... ................................ ................................  أو حيَ ُّط عنه ألف خ ِطيئة،ألف حسنة
Apakah seorang dari kalian tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan setiap hari? Salah
seorang yang hadir dalam majelisnya bertanya, "Bagaimana cara dia memperoleh seribu
kebaikan?" Beliau bersabda, "Hendaklah ia bertasbih seratus kali tasbih sehingga dicatat baginya
255 ......................... ................................ ".seribu kebaikan atau dihapus seribu kesalahan
darinyaُ
ُ
ُ
ِّ
ُ
257 ........................................ ................................  قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت نلا،أعطينا من ادلنيا ما أعطينا
Kami telah diberi kekayaan dunia yang sangat banyak - Kami khawatir, jika kebaikan-kebaikan
257 ...................... ................................ .kami telah dipercepat ganjarannya (dengan kekayaan ini)
ُ : قال، اهلل ورسوهل أعلم:أتدرون ما الغيبة؟ قالوا
260 ........................................ ................................ ذكرك أخاك بما يكره
Tahukah kalian apa gibah itu? Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu". Beliau
260 .................... "bersabda, "Engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci.
َ
ُ وحي
َ ْ ُ  تلك اعجل ب:مده انلاس عليه؟ قال
262 ................ ................................ رشى املؤمن
،أرأيت الرجل اذلي يعمل العمل من اخلَري
ِ
Bagaimana pandangan Anda tentang orang yang mengerjakan kebaikan lalu manusia memujinya “
karena itu?’ Beliau menjawab: ‘Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang
262 ................................ ................................ ................................ ................................ ”’.mukmin
َ ْ َ
ُ
ْ َ
َ نيحة
264 ................  إال أدخله اهلل بها اجلنة، ما من اعمل يَعمل ِخبصلة منها؛ رجاء ثوابها وتصديق َم ْو ُعو ِدها،العزن
 أعالها َم:أربعون خصلة
Ada empat puluh macam perangai (perbuatan), dan yang paling utama adalah mendermakan
seekor kambing (untuk diperah susunya). Tidaklah seseorang mengerjakan salah satu dari
perangai-perangai tersebut dengan tujuan mengharap pahala dan membenarkan apa yang telah
264 dijanjikannya, melainkan Allah akan memasukkan dia dengan amalannya itu ke dalam surga
266 .................................. ................................ ................................  وخواتيم عملك، وأمانتك،أستودع اهلل دينك
.Aku titipkan kepada Allah (pemeliharaan) agamamu, amanahmu dan akhir penutup amalmu
266 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
269 ........................ ................................ ................................ ................................ أرشكنا يا أيخ يف داعئك
269 .................................. ................................ !Wahai saudaraku, sertakanlah kami dalam doamu
ِّ
271 ..................... ................................ ................................ ................................  ال هلإ إال اهلل:أفضل اذلكر
Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa
271 ...................................... ".Sallam bersabda, "Dzikir yang paling utama adalah La Ilaha Illallah
273 ..................... ................................ ................................  فأكرثوا ادلاعء،أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
Posisi paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah saat ia sujud, maka perbanyaklah
273 ..................................... ................................ ................................ ................................ !berdoa
275 ..................................... ................................  نعم:؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم- أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهلل
"Apakah para sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersalaman?. Dia menjawab, "Ya
275 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ٌ
ً
ً
ُ  وما َو-تعاىل-  إال ذكر اهلل،لعون ما فيها
276 ........................... ................................ ومتعلما
واعلما
،االه
 َم،أال إن ادلنيا َملعونة
Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali dzikir
.kepada Allah Ta‘âlâ dan apa yang mengikutinya, serta orang yang ‘alim dan yang menuntut ilmu
276 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ُ ُ
ُْ َ ْ َ ُ ُ ً َْ َ َ ُْ َ َْ َ َ َ َْ
َ َ ُ ِّ َ ُ
، امهلل اكفين حباللك عن حرامك:اهلل عنك؟ قل
 لو اكن عليك ِمثل جب ٍل دينا أداه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
مات َعل َم ِنيهن
ِ أال أعلمك
ٍ ك
278 .................... ................................ ................................ ................................ وأغنين بفضلك عمن سواك
Maukah kamu diajarkan beberapa kalimat yang telah diajarkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- kepadaku yang seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung pasti Allah
melunasinya? Ucapkan, "Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki-Mu yang halal hingga aku
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terhindar dari yang Engkau haramkan. Ya Allah kayakanlah aku dengan karunia-Mu hingga aku
278 .......................... ................................ ................................ ".tidak minta kepada selain Engkau
َ ْ
ُ
ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ
َ
280 .......................... ................................ ................................ ككم
ِ  وأزاكها عند م ِلي،ري أعما ِلكم
ِ أال أنبئكم ِخب
Maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci menurut Tuhan "
280 ......................................... ................................ "?kalian, paling tinggi derajatnya untuk kalian
282 .................................. ................................ ِوحبمده
هلل
ِ
ِ أال أخربك بأحب الالكم إىل اهلل؟ إن أحب الالكم إىل اهلل سبحان ا
Maukah aku beritahukan padamu tentang ucapan yang paling dicintai Allah? Sesungguhnya
282 ............................. ................................ ................................ ucapan yang paling dicintai Allah
 يقوم الرجل فيصيل فزيين صالته ملا يرى، الرشك اخليف: قال، بىل يا رسول اهلل:أال أخربكم بما هو أخوف عليكم عندي من املسيح ادلجال؟ قالوا
284 ................................... ................................ ................................ ................................ من نظر رجل
Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan (akan menimpa)
kalian daripada Al-Masīḥ Ad-Dajjāl?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah."
Beliau bersabda: "Syirik Khafi (yang samar/tersembunyi). Seseorang berdiri lalu shalat kemudian
284 ............ ".memperbagus shalatnya karena melihat pandangan orang yang memperhatikannya
286 ................. ................................  سهل، لني، هني،أال أخربكم بمن حيرم ىلع انلار؟ أو بمن حترم عليه انلار؟ حترم ىلع لك قريب
Apakah kalian (ingin) aku kabari tentang orang yang diharamkan atas neraka? Atau tentang orang
yang neraka diharamkan atasnya? (Neraka) diharamkan atas setiap orang yang dekat, rendah hati,
286 ........................ ................................ ................................ lembut dan memudahkan orang lain
ُ أال أدلكم ىلع ما َي ْم
 وانتظار، وكرثة اخل ُ َطا إىل املساجد، إسباغ الوضوء ىلع املاكره: قال، يا رسول اهلل، بىل: قالوا،حو اهلل به اخلطايا ويرفع به ادلرجات
ُ
ِّ كم
288 ............ ................................ ................................ ................................ الرباط
الصالة بعد الصالة فذ ِل

Apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat?
Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Menyempurnakan wudu
pada saat-saat yang tidak disukai, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid, dan menunggu
288 ...................... ".salat setelah salat. Yang demikian itulah ar-Ribāṭ (berjaga-jaga di jalan Allah)
291 ..................................... ................................  إن ابلذاذة من اإليمان،أال تسمعون؟ أال تسمعون؟ إن ابلذاذة من اإليمان
Tidakkah kalian dengar? Tidakkah kalian dengar? Sesungguhnya kebersahajaan itu bagian dari
291 ....................... ................................ .iman,
kesederhanaan itu bagian
dari iman
ُ sesungguhnya
ُ
َ
ُ
ُ َ
ُّ
293 ......................... ................................  واذلي أدع أحب إيل من اذلي أعطي، فواهلل إين ألعطي الرجل وأدع الرجل،أما بعد
Dan aku serahkan kepada Allah orang-orang yang ditetapkan dalam hati mereka kekayaan dan
293 .............................. ................................
.kebaikan, di antara َ merekaَ adalah Amru bin Taghlib
َ
ُ َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
َْ
َْ
296 .....................................  إِنكم ال تدرون ِيف أيها الربكة: وقال، أ َم َر بَلع ِق األ َصابِ ِع والصحف ِة-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ أن رسول ا
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menjilati jarijari dan piring, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak tahu bagian makanan yang
296 ................................. ................................ ................................ ".manakah terdapat berkahnya
ً
ً
298 ........  وإذا أىت ىلع قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثا، اكن إذا تكلم بكلمة أاعدها ثالثا حىت تفهم عنه-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila menuturkan satu kata, beliau mengulanginya tiga kali
hingga dapat dipahami. Dan jika mendatangi suatu kaum lalu mengucapkan salam, beliau
298 .......................................... ................................ .mengucapkan salam kepada mereka tiga kali
300 ................... ................................  ال بأس طهور إن شاء اهلل: اكن إذا دخل ىلع من يعوده قال-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Beliau menemui seorang badui untuk menjenguknya. Biasanya jika beliau menemui orang yang
300 .......................... ................................ ................................ ................................ ...dijenguknya
301 ..................  هذه زوجتك يف ادلنيا واآلخرة: فقال،-صىل اهلل عليه وسلم- أن جربيل جاء بصورة اعئشة يف خرقة حرير خرضاء إىل انليب
Bahwasanya Jibril pernah datang membawa gambar Aisyah yang dibalut kain sutra hijau kepada
301 ....... ".Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Ini adalah istrimu di dunia dan akhirat
ً
َُْ
َ ُ َ ْ
َ العش
302 ......................... ................................ رية
ِ  بِئس أخو، ائذنوا هل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- أن رجال استأذن ىلع انليب
Bahwa seseorang meminta izin kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, maka
302 .................................... ."beliau bersabda, "Izinkanlah dia, sejelek-jelek orang dari kabilahnya
ً
ْ  قال ال َت ْغ َض،رارا
ْ  قال ال َت ْغ َض، أوصين:-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- رجال قال للنيب
ً ب فرد َد م
304 ............ ................................ ب
أن
ِ
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Sesungguhnya seseorang berkata kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Berilah
aku wasiat?" Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah!" Orang itu mengulangi permintaannya
304 ....................... ................................ "!berkali-kali. Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah
ً
ًَ ُ
 (وأقم الصالة طريف انلهار وزلفا من الليل إن احلسنات: فأنزل اهلل تعاىل، فأخربه-صىل اهلل عليه وسلم-  فأىت انليب،أن رجال أصاب من امرأ ٍة قبْلة
306 ............................... ................................ ................................ ................................ )يذهنب السيئات
Bahwasanya ada seorang pria yang mencium seorang wanita, lalu ia datang menemui Nabi “
Shallallâhu ‘alaihi wa sallam kemudian menyampaikan hal itu. Maka Allah Ta‘âlâ pun
menurunkan ayat: “Dan tegakkanlah shalat di kedua ujung siang (pagi dan petang), dan pada
bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan306 ...................................... ................................
................................ .kesalahan.” (QS. Hud: 114)
ً
ََْ
ُ شئت
َ
309 ......................................  وإن شئت فأف ِط ْر،فصم
 إن: عن الصيام يف السفر فقال-صىل اهلل عليه وسلم- أن رجال سأل انليب
Bahwa Hamzah bin Amru Al-Aslami bertanya kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, "Haruskan aku berpuasa dalam perjalanan?" Nabi menjawab, "Jika kau mau, silakan
309 ............... ................................ ................................ ".puasa dan jika kau mau, silakan berbuka
 يف يللة مظلمة ومعهما مثل املصباحني بني أيديهما-صىل اهلل عليه وسلم-  خرجا من عند انليب-صىل اهلل عليه وسلم- أن رجلني من أصحاب انليب
311 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Dua orang sahabat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar dari tempat beliau pada
311 ....... .suatu malam yang gelap gulita, bersama mereka seolah ada dua lampu di depan mereka
َ ِّ َ ُ
313 ................................  ومسح بهما جسده،ات
ِ  وقرأ بالمعوذ، اكن إذا أخذ مضجعه نفث يف يديه-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila telah bersiap tidur beliau meniup
pada kedua (telapak) tangan dan membaca Al-Mu'awwiżāt, serta mengusapkan keduanya pada
313 ............................ ................................ ................................ ................................ .tubuh beliau
 فأذن هل أزواجه يكون، أين أنا غدا» يريد يوم اعئشة، «أين أنا غدا: يقول، اكن يسأل يف مرضه اذلي مات فيه-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
315 ...................................... ................................ ................................ ................................ حيث شاء

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah bertanya ketika beliau sakit sebelum
meninggalnya, beliau bertanya, “Dimana aku besok, dimana aku besok?”. Beliau menghendaki
besok adalah hari giliran Aisyah. Lalu istri-istri beliau yang lain mengizinkannya untuk bermalam
315 .............. ................................ ................................ .di rumah siapa pun yang beliau kehendaki
ْ َ ٌ ُ
ٌ ْ
318 .....................................  فأل َوى بيده بالتسليم، َو ُعصبَة من النساء ق ُعود، َمر يف املسجد يوما-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Bahwa suatu hari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lewat di masjid. Saat itu sekelompok
.wanita sedang duduk-duduk, lantas beliau melambaikan tangannya sambil mengucapkan salam
318 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ ْ
320 ............... ................................ ................................  نىه أن يَنتَ ِعل الر ُجل قائما-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang seseorang mengenakan sandal sambil
320 ..................................... ................................ ................................ ................................ .berdiri
ُ َ ْ َ
ُ أنه أُيت
َ  إنا قد نُهيْنَا عن اتل: فقال، هذا فُالن َت ْق ُطر حليته ََخْ َرا:برجل فقيل هل
322 ......................  نأخذ به،يش ٌء
 ولكن إن يَظهر نلا،ج ُّس ِس
ِ
ِ
Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa seseorang didatangkan di hadapannya, lalu
dikatakan padanya, "Ini si fulan, jenggotnya meneteskan khamar." Ia mengatakan,
"Sesungguhnya kami dilarang memata-matai, namun jika nampak suatu bukti pada kami maka
kami menghukumi berdasarkan itu." (Hadis Hasan Sahih. HR. Abu Daud dengan sanad yang
322 ......................... ................................ ................................ .sesuai syarat Bukhari dan Muslim)
324 ........................  وعفيف متعفف ذو عيال، ورجل رحيم رقيق القلب للك ذي قرىب ومسلم، ذو سلطان مقسط موفق:أهل اجلنة ثالثة
Penghuni surga itu ada tiga (golongan), orang yang memiliki kekuasaan yang adil lagi diberi taufik,
orang yang penyayang yang lembut hatinya kepada setiap kerabat dan setiap muslim, dan orang
yang menahan diri dari meminta-minta dan berusaha untuk tidak meminta-minta padahal ia
324 ................................. ................................ ................................ memiliki tanggungan keluarga
326 ........... ................................ ................................  ودبر الصلوات املكتوبات، جوف الليل اآلخر:أي ادلاعء أسمع؟ قال
Doa apa yang paling didengar? Beliau menjawab, "(Doa) di akhir malam dan di penghujung shalat
326 ....................................... ................................ ................................ ................................ "fardu
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ِّ َ ُ
328 ........... ................................ ................................ ................................ المتَأيل ىلع اهلل ال يفعل املعروف
أين
328 ............................ "?Mana orang yang bersumpah kepada Allah tidak akan berbuat kebaikan"
331 ............................ ................................ ................................ بينما رجل يميش يف حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه
Tatkala seorang laki-laki berjalan dalam balutan sebuah pakaian dan ia merasa kagum pada
331 ..................... ................................ ................................ dirinya, rambut kepalanya tersisir rapi
ْ َ
ْ ُ ْ
333 ........................ ................................ ني يُل ِح ُم َبع ُضه َبع ًضا
 ادلاعء عند انلداء وعند ابلأس ِح: أو قلما تردان،ثنتان ال تردان
Dua hal yang tidak akan ditolak atau sedikit sekali ditolak: doa ketika azan dan ketika perang
333 ........................... .berkecamuk, saat sebagian pasukan merapat kepada sebagian yang lainnya
َ
: فقال، ثم جاء آخر، عرش:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب، ف َرد عليه ثم َجلس، السالم عليكم: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
َ
334 ................. ................................ ................................  عرشون: فقال، ف َرد عليه فجلس،السالم عليكم ورمحة اهلل
Seorang laki-laki datang menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu mengucapkan salam,
"assalāmu 'alaikum." Beliau menjawabnya kemudian ia duduk. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, “Sepuluh”. Kemudian datang yang lain, lalu mengucapkan salam, "assalāmu
'alaikum wa rahmatullāhi." Beliau menjawab salamnya kemudian ia duduk. Lalu Nabi -ṣallallāhu
334 ................. ................................ ................................ ".'alaihi wa sallam- bersabda, “Dua puluh
ً  إين أريد، يا رسول اهلل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
336 ...............................  زودك اهلل اتلقوى: فقال، فزودين،سفرا
Seorang lelaki datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya aku ingin melakukan perjalanan, maka berilah aku bekal." Beliau bersabda,
336 .................................. ................................ "."Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan
ً  أصبت، يا رسول اهلل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
338 ........................ ................................  فأقمه يلع،حدا
Seorang lelaki mendatangi Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, "
338 .................. ................................ "!aku telah melanggar hukum, tegakkanlah hukum kepadaku
َ َ
ُ ،ُحجبت انلار بالشهوات
341 ............................... ................................ ................................ بالماكره
وحجبت اجلنة
ِ
Neraka diliputi dengan syahwat (sesuatu yang disukai) dan surga ditutupi dengan sesuatu yang
341 ............................ ................................ ................................ ................................ .tidak disukai
َ
ُّ
ُ
ُ المسلم ىلع
ُ حق
ُّ
ٌّ المسلم
343 ................................ العاطس
شميت
 وت، وإجابة ادلعوة، واتباع اجلنائز، وعيادة املريض، رد السالم:َخس
ِ
ِ
ِ
Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ada lima (yaitu): menjawab salam, menjenguk
343 .... .orang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan
dan mendoakan orang yang bersin
َ ْ َ
َْ
َ
346 ............ ................................  جلسنا نذكر اهلل: ما أجلسكم؟ قالوا: فقال، ىلع َحلق ٍة يف املسجد-ريض اهلل عنه- خرج معاوية

Mu'āwiyah -raḍiyallāhu 'anhu- pernah keluar mendatangi sekumpulan orang di masjid, lalu ia
berkata, "Apakah yang menyebabkan kalian duduk ini?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk
346 ..................................... ................................ ................................ ".berzikir (mengingat) Allah
349 ............................ ................................ ................................  وسوء اخللق, ابلخل:خصلتان ال جيتمعان يف مؤمن
349 .. Dua perangai yang tidak akan berkumpul dalam diri orang mukmin: kikir dan akhlak buruk
ً
ُ
ُّ
350 .............................  هذا اإلنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء اخلط األقرب: فقال، خ ُطوطا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
خط
Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- membuat beberapa garis (di tanah), lalu bersabda,
"Garis ini adalah manusia dan garis ini adalah ajalnya. Ketika orang itu sedang dalam keadaan
350 ................... ................................ ".tersebut, tiba-tiba datanglah garis yang lebih pendek (ajal)
ُ وخري اجلريان عند اهلل تعاىل
ُ
ُ خري األصحاب عند اهلل تعاىل
ُ
352 ..................... ................................ خريهم جلاره
،خريهم لصاحبه
ِ
ِ
Teman terbaik di sisi Allah Ta’ala adalah mereka yang terbaik bagi temannya. Dan tetangga terbaik
352 ............ ................................ di sisi Allah Ta’ala adalah mereka yang terbaik buat tetangganya.
353 ........................... ................................ ................................ ................................ خري املجالس أوسعها
353 ......................................... ................................ Sebaik-baik majelis adalah yang paling lapang
354 ........................................ ................................ ................................ خري انلاس من طال عمره وحسن عمله
Dari Abu Shafwan Abdullah bin Busr Al-Aslami Radhiyallahu Anhu, seraya berkata, "Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang berusia panjang
354 ............. ................................ ".dan amalnya baik." HR. At-Tirmidzi. Ia berkata, "Hadits hasan
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356  ورب العرش الكريم، ورب األرض، ال هلإ إال اهلل رب السماوات، ال هلإ إال اهلل رب العرش العظيم، ال هلإ إال اهلل العظيم احلليم:داعء الكرب
Doa ketika mengalami kesulitan: "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang
Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Pemilik
'Arsy yang agung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Pemilik langit, Pemilik
356 .......................... ................................ ................................ bumi dan Pemilik 'Arsy yang agung
358 .......................................... ................................ -ريض اهلل عنهما- ذكر نعيم القرب وعذابه يف حديث الرباء بن اعزب
358 .............. ................................ Penuturan nikmat dan siksa kubur dalam hadis Barā` bin 'Āzib
ُْ
ُْ
ُْ
َ
َ
َ
َ
362 ......................................... دخل اجلنة
ِ  ثم ر ِغ َم أنف من أدرك أبويه عند ال، ثم ر ِغ َم أنف،ر ِغ َم أنف
ِ كرب أحدهما أو ِكيهما فلم ي
Celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah: orang yang mendapati kedua orangtuanya
362 .... .di usia lanjut, salah satunya atau keduanya, namun ia tak
ke surga
َ َ dapat memasukkannya
َ
ُْ َ َ
َ َ َْ ُ
َ
ُ
ٍ ث أغرب مدف
364 ....................... ................................ ................................ وع باألبواب لو أقسم ىلع اهلل ألبره
رب أشع
Tidak sedikit orang berambut kusut, berdebu dan ditolak di pintu-pintu, seandainya ia "
364 ........................ ................................ ."bersumpah atas nama Allah, niscaya Dia memenuhinya
َ
ْ ُّ ْ ٌ ْ َ
َ
َْ ُ َ
366 ............................... ................................ ................................ ادلنيَا َو َما َعليْ َها
يل اهلل خري ِمن
ِ ِرباط يومٍ ِيف س ِب
Ribāṭ (berjaga-jaga di daerah perbatasan) sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan
366 ................................... ................................ ................................
................................ .seisinya
َ
َ
ُ
َ َ َ ََ
َ
َ
َ
ُ
368 .................................. ................................  فإذا فرغ ل ِعقها،بثالث أصابِع
 يأكل-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ رأيت رسول ا
ِ
Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam makan dengan tiga jarinya. Apabila
368 ........................... ................................ ................................ .sudah selesai, beliau menjilatinya
369.............. ................................  يفعله ما فعلته-صىل اهلل عليه وسلم-  لوال أين رأيت رسول اهلل:رأيتك تصيل لغري القبلة؟ فقال
Sesungguhnya aku melihatmu salat menghadap selain kiblat. Orang itu berkata, "Seandainya aku
tidak melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukannya, tentu aku tidak akan
369 .................... ................................ ................................ ................................ ".mengerjakannya
َ ْ
َ رحم اهلل َر ُجال َس ْم
371 ........................ ................................ ................................  وإذا اقتَىض، وإذا اشرتى،حا إذا باع
ِ
.Allah merahmati seseorang yang bermurah hati jika ia menjual, membeli dan menagih (utang)
371 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ
َ َ
373 ....................... ................................ ................................ وسخ ُط اهلل يف َسخ ِط الوادلين
،رضا اهلل يف رضا الوادلين
Keridaan Allah ada pada keridaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan
373 ....................... ................................ ................................ ................................ kedua orang tua
َ
ْ ُ الق ْومِ آخ ُر ُه ْم
374 ........................ ................................ ................................ ................................ رش ًبا
َس ِايق
ِ
374 ........ .Orang yang memberi minum kepada satu kaum adalah orang yang paling akhir minum
َ ُ َُ ََ َ
375 ................................. ................................ ................................ ................................ المف ِّردون
سبق
375 ................... .Telah mendahului Al-Mufarridun (orang-orang yang menyendiri dalam ibadah)
َ
َ َ َ ََْ ْ
ُ َْ َ
376 .............. ................................ ................................ .رش َب وهو قائِ ٌم
ِ  ف، ِمن زمزم-صىل اهلل عليه وسلم- سقيت انليب
Aku memberi minum Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari air zamzam, lalu beliau
376 ............................ ................................ ................................ .pun meminumnya sambil berdiri
َ َ
َ ُْسب
 واهلل، وسبحان اهلل عدد ما هو خالق، وسبحان اهلل عدد ما بني ذلك، وسبحان اهلل عدد ما خلق يف األرض،حان اهلل عدد ما خلق يف السماء
378 ............ ................................  وال حول وال قوة إال باهلل مثل ذلك، واحلمد هلل مثل ذلك؛ وال هلإ إال اهلل مثل ذلك،أكرب مثل ذلك

(yaitu) Mahasuci Allah sebanyak hitungan yang diciptakan oleh-Nya di langit. Mahasuci Allah "
sebanyak hitungan yang diciptakan oleh-Nya di bumi. Mahasuci Allah sebanyak hitungan yang
ada di antara langit dan bumi. Mahasuci Allah sebanyak ciptaan-Nya yang Dia ciptakan. Allah
Mahabesar seperti itu, segala puji hanya bagi Allah seperti itu, tiada ilah kecuali Allah seperti itu,
378 .... ".dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah seperti itu pula
ُ س
380 .............. ................................ ................................ ................................  وقتاهل كفر,باب املسلم فسوق
ِ
380 ....................... Mencela orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran
382 ..........................  بر الوادلين: ثم أي؟ قال: قلت. الصالة ىلع وقتها: أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال:-صىل اهلل عليه وسلم- سألت انليب
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Aku bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Amal apakah yang paling disukai Allah?"
Beliau menjawab, "salat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabda,
382 .......................... ................................ ................................
َ ْ ".َ "Berbakti kepada kedua orang tua
ْ
385 ................................. ................................ ارصف بَ َرصك
:فقال
ة
ِ  عن نظر الفجأ-صىل اهلل عليه وسلم- سألت رسول اهلل
ِ
Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang melihat secara tiba-tiba "
385 .................. ................................ "!(tidak sengaja). Beliau bersabda, "Palingkan pandanganmu
ً
ْ َ
387 ............................  ظهر الرجل-أو قطعتم-  أهلكتم: فقال، رجال يثين ىلع رجل ويطريه يف املدحة-صىل اهلل عليه وسلم- سمع انليب
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendengar seorang laki-laki memuji orang lain dan berlebihlebihan dalam memujinya. Maka beliau bersabda, "Kalian telah membinasakan -atau kalian
387 ......................... ................................ ................................ ".mematahkan- punggung orang itu
389 .................. -صىل اهلل عليه وسلم-  ومن ترك ادلعوة فقد عىص اهلل ورسوهل، يدىع هلا األغنياء ويرتك الفقراء،رش الطعام طعام الويلمة
Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada acara walimah (resepsi) di mana yang diundang
adalah orang-orang kaya saja dan tidak diundang orang-orang miskin. Siapa yang tidak
memenuhi undangan walimah, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya 389َ ...................................... ................................ ................................ -ṣallallāhuَ 'alaihi wa sallam
َ
ُ  ُر ُؤ، ونساء اكسيَات اعريات ُمميَالت َمائالت،ابلقر يرضبون بها انلاس
َ  قوم معهم ِسيَاط َكأذْنَاب:ِصنْ َفان من أهل انلار لم أ َر ُهما
وس ُهن كأ ْس ِن َم ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ
ْ ُ
391 ................. ................................ ................................ ................................ ت املائِلة ال يَدخلن اجلَنة
ِ ابلخ
Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Satu kaum yang membawa cemeti "
seperti ekor sapi, mereka memukuli orang-orang dengan cemeti tersebut. Dan wanita-wanita yang
berpakaian tetapi telanjang, mereka berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan
punggungnya) dan rambutnya (disasak/disanggul) seperti punuk unta yang condong. Mereka
391 ......................................... ................................ ................................ ".tidak akan masuk surga
395 .................... ................................  ومن سمع سمع اهلل به، وطعام يوم اثلالث سمعة، وطعام يوم اثلاين سنة،طعام أول يوم حق
Makanan walimah pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunah, dan pada hari
ketiga adalah sum'ah (ingin mendapat pujian dan nama baik). Barangsiapa ingin mencari pujian
395 ................... ................................ dan nama baik, Allah akan memperdengarkan kejelekannya
397 ......................................... ................................ ................................ طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب انلاس
.Sungguh beruntung orang yang disibukkan oleh aibnya daripada (sibuk) dengan aib orang lain
397 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
398 ...................................... ................................ ................................  َحرمت َعليْ ِه اجلَنة،عبْ ِدي بَاد َر ِين بِنَف ِس ِه
.Hamba-Ku mendahului-Ku dengan (membunuh) dirinya, maka Aku haramkan baginya surga
398 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ
ْ َ
َْ َ ٌَْ
َ َ ٌَْ
ْ ك
َْ َ
ُّ َال ت
400 ........................... ................................ ني بَاتت حت ُر ُس يف َس ِبيل اهلل
 ع،ت من خشيَة اهلل
 عني ب:مس ُه َما انلار
ان
ِ عين
Ada dua mata yang tak disentuh api Neraka: mata yang menangis karena takut kepada Allah dan
400 ...................... ................................ .mata yangَ begadang untuk berjaga (patroli)
Allah
َ ْ َ َ ُ diُ jalan
َ ْ ُْ َ َََ ً َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ
ََ ْ َ ُ
َ ََُْ
َ
ً
َ
402 ..................................  ولو تعلمون ما أعلم لض ِحكتم ق ِليال وبلكيتم ك ِثريا،والرش
اخلري
 فلم أر اكيلومِ يف،ع ِرضت يلع اجلنة وانلار
ِ
ِ
Surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak pernah melihat kebaikan dan
keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian
402 .......................... ................................ benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis
404 .................... ................................ ................................  من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل-عز وجل- عجب اهلل
Allah -'Azzā wa Jallā- takjub terhadap suatu kaum yang masuk Surga dalam keadaan terbelenggu
404 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
 وإن أصابته رضاء صرب فاكن خريا هل، إن أصابته رساء شكر فاكن خريا هل: وليس ذلك ألحد إال للمؤمن،عجبا ألمر ا ملؤمن إن أمره كه هل خري
406 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Sangat mengagumkan sekali keadaan orang Mukmin itu. Semua keadaannya itu merupakan
kebaikan baginya, dan yang demikian itu berlaku hanya bagi orang Mukmin. Apabila dia
mendapatkan kelapangan hidup, ia pun bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Apabila
dia ditimpa oleh kesulitan (musibah), ia pun bersabar dan hal ini pun merupakan kebaikan
406 ................................... ................................ ................................ ................................ .baginya
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408 .................................... ................................ ................................ عودوا املريض وأطعموا اجلائع وفكوا العاين
408 ............................. !Kunjungi orang sakit, beri makan orang kelaparan dan bebaskan tawanan
ُ ْ ْ ُ
ُ َ ْ َ َُ
َ َ
ُ َْ َ
َ
409 ................... ................................ ................................ ارك لك ْم ِفي ِه
 يب،هلل
ِ  واذك ُروا اسم ا،فاجت ِمعوا ىلع طعا ِمكم
Berkumpullah pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah, pasti Allah memberkahi kalian
409 ........... ................................ ................................ ................................ .pada makanan tersebut
411 .......................................... ................................ ................................  فأحسن صحبتُهما،فارجع إىل وادليك
411 .............................. !Pulanglah kepada kedua orang tuamu dan dampingi mereka dengan baik
413 ....................................... ................................ ................................  فمن أغضبها أغضبين،فاطمة بضعة مين
Fatimah adalah bagian dari diriku; barangsiapa yang membuatnya marah maka ia telah
413 .................. ................................ ................................ ................................
.membuatku marah
ُ
َ َ
ُ ْ ْ َ
414 ........................ ................................ ................................ فإين رسول اهلل إيلك بأن اهلل قد أ َحبك كما أحبَبتَه فيه
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah telah
414 ................ ................................ .mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena-Nya
ْ ُّ
ُ
416 ................................... ................................ ................................ لدلنيَا أهون ىلع اهلل من هذا عليكم
فواهلل
416 .................. Demi Allah, sungguh dunia lebih hina bagi Allah dari (bangkai) ini di mata kalian
َ ُ ُ ْ َ ِّ َ
ُ ُق ْم
418 ................................. ................................ وسون
 وأصحاب اجلد حمب، فإذا اعمة من دخلها املساكني،ت ىلع باب اجلنة
Aku berdiri di atas pintu surga. Ternyata mayoritas orang yang memasukinya adalah orang-orang
418 ........................................ ................................ .miskin. Sedangkan orang-orang kaya tertahan
 فال تعلم نفس ما أخيف: واقرؤوا إن شئتم، وال خطر ىلع قلب برش، وال أذن سمعت، أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت: -تعاىل- قال اهلل

420 ....................................... ................................ ................................ هلم من قرة أعني جزاء بما اكنوا يعملون
Allah -Ta'ālā- berfirman, "Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang
tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga dan tidak terbersit dalam hati seorang
manusia." Bacalah (firman Allah) jika kalian mau, "Tidak satu jiwa pun mengetahui apa yang
disembunyikan untuk mereka berupa (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan
420 ............ ................................ ".mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan
423 ................... ................................  واملتباذلني يف، واملزتاورين يف، واملتجالسني يف، وجبت حمبيت للمتحابني يف:-تعاىل- قال اهلل
Allah -Ta'ālā- berfirman, "Kecintaan-Ku pasti diperoleh oleh orang yang saling mencintai karena".Ku, saling berkumpul karena-Ku, saling mengunjungi karena-Ku, dan saling memberi karena-Ku
423 ................. ................................ ................................
................................ ................................
َ َ
َ ِّ ُ
ِّ رش نفيس
ِّ  أعوذ بك من، أَ ْشهد أن ال هلإ إال أنت،يكه
ورش الشيطان
الغيب والشهادة؛ رب لك يش ٍء وم ِل
فاط َر السماوات واألرض اعلم
ِ  امهلل:قال قل
ِ
ْ
426 ......................................... ................................ ................................ ................................ ورش ِك ِه
ِ
Rasulullah bersabda, "Ucapkanlah, ya Allah Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui
alam gaib dan yang tampak, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Aku bersaksi bahwa tiada Ilah
yang berhak disembah selain Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan jiwaku dan
426 ............................... ................................ ................................ ".kejelekan setan dan sekutunya
429 .................................... ................................ ................................ قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إىل هذا انليب
429 ............................. "!Seorang yahudi berkata pada kawannya, "Mari kita pergi kepada Nabi ini
ً  واهلل لو حدثت به: قال أنس،أحدا
ً -صىل اهلل عليه وسلم-  ال ختربن برس رسول اهلل:قالت أم أنس هل
430 ............... أحدا حلدثتك به يا ثابت
Ia (Ummu Sulaim) berkata, "Janganlah engkau sekali-kali memberitahukan rahasia Rasulullah -"
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepada seseorang!" Anas berkata, "Demi Allah, seandainya aku
".menceritakan rahasia itu kepada seseorang, niscaya aku menuturkannya kepadamu, wahai Ṡābit
430 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
432 ......................................... ................................  يف بييت-صىل اهلل عليه وسلم- قدم زيد بن حارثة املدينة ورسول اهلل
Zaid bin Ḥāriṡah datang ke Madinah, sedangkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berada
432 ............................. ................................ ................................ ................................ .di rumahku
434 ......................... ................................ ................................  ووفاء دينه-ريض اهلل عنه- قصة وفاة الزبري بن العوام
434 .... Kisah wafatnya Az-Zubair bin Al-'Awwām -raḍiyallāhu 'anhu-, dan pembayaran hutangnya
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َ  َويف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ،ادل ْنيَا َح َسنَ ًة
ُ  َصىل- رث ُد َاع ِء َر ُسول اَّلل
ُّ  َربنَا آتنَا يف-اَّلل َعلَيْه َو َسل َم
ُ َ َاك َن أَ ْك
439 ............................... ار
انل
اب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

Doa yang paling sering diucapkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah, "Ya Allah,
".berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka
439 ................. ................................
................................
................................ ................................
ْ َ َ ً ْ َ َ ْ َ ً َ ْ ََ َ ُ َ َ َ ُ َََ
ََ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ً ْ َ َ ْ َ ً َ ْ ََ َ ٌ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
 فهل، إِنه قتل تِسعة وتِس ِعني نفسا: فأتاه فقال،ب
ٍ  فسأل عن أعل ِم أه ِل األر ِض فدل ىلع را ِه،اكن ِفيمن اكن قبلكم رجل قتل تِسعة وتِس ِعني نفسا
َ َ ََ
َ
َُ
440 .................... ................................ ................................ ................................  فقتله، ال:هل ِم ْن ت ْو َب ٍة؟ فقال
Ada seorang lelaki dari golongan umat sebelum kalian telah membunuh sembilan puluh sembilan
orang, kemudian ia menanyakan tentang orang yang paling alim dari penduduk bumi, lalu ia
ditunjukkan kepada seorang pendeta. Ia pun mendatanginya seraya berkata bahwa sesungguhnya
ia telah membunuh sembilan puluh sembilan manusia, apakah ia masih diterima untuk
440 .................... .bertaubat?" Pendeta itu menjawab, "Tidak bisa." Ia pun membunuhَ pendeta itu
َ ْ َ ْ ُ ْ ْ
ُ ََ
444 ................ ................................ ................................ ................................ كفارة َم ِن اغتَبتَه أن ت ْستَغ ِف َر ُهل
Kafarat untuk orang yang engkau gosipkan ialah dengan cara engkau memohonkan ampunan
444 .................................. ................................ ................................ ................................ untuknya
ْ
ُ ُْ َ ْ
َ ْ َََْ
َ َْ َ ََ َ َْ ُ
ََْ ََْ
َ
445 ........................... ................................ اإلذن َم َىت يُؤ َم ُر بانلف ِخ فيَنفخ
ِ كيف أنع ُم! وص
ِ  واستمع،احب القر ِن ق ِد اتلقم القرن
Bagaimana aku bisa bersenang-senang padahal malaikat peniup sangkakala telah memasukkan
(sangkakala) ke dalam mulut (siap siaga) dan ia hanya menunggu izin, kapan diperintahkan untuk
445 ................................... ................................ meniup sangkakalanya maka dia akan َ meniupnya
ٌ َ َ َ َ ْ ُّ
َ ُ َ
ْ ُ
447 ..................................... ................................ ................................ يل
ٍ كن يف ادلنيا كأنك غ ِريب أو اعبِر س ِب
447 ....................... ................................ Jadilah engkau di dunia ْ seperti orang asing atau musafir.
ُ
ُُ َ
ْ َ
ٌ َوحنن قي
ُ
َ ْ َ  ون،وحنن َن ْميش
449 ....................... ................................ .ام
رش ُب
 نأكل-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
كنا ىلع عه ِد
ِ ُ
ِ رسول ا
ِ
ِ
Di masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kami makan sambil berjalan dan minum sambil
449 ...................................... ................................ ................................ ................................ berdiri
صىل-  فشاك املحرتف أخاه للنيب، واآلخر حيرتف-صىل اهلل عليه وسلم-  وَكن أحدهما يأيت انليب-صىل اهلل عليه وسلم- اكن أخوان ىلع عهد انليب
450 ......................................... ................................ ................................  لعلك ترزق به: فقال-اهلل عليه وسلم

Ada dua orang bersaudara pada masa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Salah satunya datang
kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (untuk belajar), dan yang lainnya bekerja. Lantas orang
yang bekerja itu mengadukan saudaranya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka beliau
450 ................................. ................................ ".bersabda, "Bisa jadi kamu diberi rezeki karenanya
صىل اهلل-  حىت نزل انليب، فلما وضع املنرب سمعنا للجذع مثل صوت العشار-  يعين يف اخلطبة-صىل اهلل عليه وسلم- اكن جذع يقوم إيله انليب
452 .......................................... ................................ ................................  فوضع يده عليه فسكن-عليه وسلم

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang berdiri di atas sebatang pohon (kurma) ketika
berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar suara dari batang pohon tersebut
seperti suara binatang yang bunting sehingga Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamturun lalu meletakan tangannya di pohon tersebut, setelah itu batang pohon tersebut pun diam
452 ................. ................................ ................................ ................................
................................
َ
َ َيق اهلل فت
َ َلعل اهلل أن َيت
َ ،او ْز عنه
َ َرسا َفت
َ ْ إذا أَ َتي:لفتَاه
ً ِ ت ُم ْع
َ ج
َ ج
َ ِ َ فَل،او َز عنا
454 ...................... جاوز عنه
 وَكن يقول،اكن رجل يُ َدايِ ُن انلاس
Dahulu ada seorang pria yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Ia selalu berpesan kepada
pembantunya: Jika engkau mendatangi orang yang kesulitan, maka bebaskanlah ia, semoga Allah
pun membebaskan kita (di akhirat). Maka ia pun menemui Allah, dan Allah telah membebaskan
454................. ................................ ................................ ................................ ".(mengampuninya)
456 ................ ................................  وخفض بها صوته، إذا عطس وضع يده أو ثوبه ىلع فيه-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila bersin, beliau meletakkan tangannya atau "
kainnya di mulutnya dan merendahkan -atau menekan- suaranya." Perawi ragu-ragu. (HR. Abu
456 ........................ ................................ .Dawud dan At-Tirmiżi. Ia berkata, "Hadis hasan sahih")
َ َ َ ُ َُ ْ
ُ ْ
ُّ  إذا َمد يَ َديْه يف-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
458 ............... ................................ ح َىت ي َم َس َح بِ ِه َما َوج َهه
 لم يردهما،ِادلاعء
ِ
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Apabila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat kedua tangannya ke langit untuk
berdoa, beliau tidak mengembalikannya hingga mengusap wajahnya dengan kedua tangannya
458 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
460 ....................... ................................  ويدع ما سوى ذلك، يستحب اجلوامع من ادلاعء-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyukai doa yang ringkas namun bermakna
460 ..................................... ................................ .komprehensif dan meninggalkan yang selain itu
461 ................................. ................................  يومها ويوم سودة، يقسم لعائشة يومني-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
Dari Aisyah, ia berkata, "Aku belum pernah melihat perempuan seperti Saudah binti Zam'ah yang
membuatku ingin seperti dia. Ia perempuan yang memiliki kekuatan jiwa." Aisyah berkata,
"Ketika Saudah binti Zam'ah menua, ia menyerahkan gilirannya bersama Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- kepada Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berikan giliranku bersamamu
kepada Aisyah." Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun membagi giliran dua hari
461 ............... ................................ ".untuk Aisyah; satu hari haknya dan satu hari lagi hak Saudah
463 ................................  فأمحل أنا وغالم حنوي إداوة من ماء وعزنة؛ فيستنيج باملاء،اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يدخل اخلالء
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah masuk kamar kecil. Maka aku dan seorang anak
463.sebayaku membawa wadah berisi air dan sebuah tongkat. Lantas beliau beristinja dengan air
-صىل اهلل عليه وسلم-  فصعد انليب، فأقعد طلحة حتته، فلم يستطع، فنهض إىل الصخرة، دراعن يوم أحد-صىل اهلل عليه وسلم- اكن ىلع انليب
465 .............. ................................  أوجب طلحة: يقول-صىل اهلل عليه وسلم-  سمعت انليب: فقال،عليه حىت استوى ىلع الصخرة

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memakai dua baju besi ketika perang Uhud, lalu beliau bangkit
hendak naik ke atas batu besar, namun tidak bisa. Lantas beliau memerintah Ṭalḥah duduk di
bawahnya dan beliau naik di atasnya hingga berdiri tegak di atas batu besar tersebut. Az-Zubair
mengatakan, aku mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengucapkan, "Ṭalhah pasti
465 ............ ................................ ................................ ................................ ".mendapatkan (Surga)
467 .........................................  أفيكم أويس بن اعمر؟: إذا أىت عليه أمداد أهل ايلمن سأهلم-ريض اهلل عنه- اكن عمر بن اخلطاب
Adalah Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- apabila kedatangan rombongan pasukan dari
penduduk Yaman ia selalu menanyai mereka, "Apakah di antara kalian ada Uwais bin 'Āmir?"
Sampai ia berhasil menemui Uwais -raḍiyallāhu 'anhu-.Lalu ia berkata padanya, "Apakah engkau
Uwais bin 'Āmir?" Orang itu menjawab, "Ya." Umar berkata, "(Engkau) berasal dari kabilah Murād
yang merupakan sumber kabilah Qaran?" Ia menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Engkau dulu
mengidap penyakit belang, lalu engkau sembuh kecuali pada bagian kulit sebesar keping dirham?"
Ia menjawab, "Ya." "Engkau memiliki ibu?" Ia menjawab, "Ya." Umar berkata, "Aku mendengar
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Akan datang pada kalian Uwais bin 'Āmir
bersama rombongan pasukan penduduk Yaman dari kabilah Murād yang merupakan sumber
kabilah Qaran. Ia dulu mengidap penyakit belang, lalu Allah menyembuhkannya kecuali pada
bagian kulit sebesar keping dirham. Ia memiliki ibu yang ia berbakti padanya. Seandainya ia
bersumpah atas nama Allah pasti Dia mewujudkannya, maka jika engkau bisa (memintanya) agar
ia memohonkan ampunan untukmu, lakukanlah!" Maka mohonkan ampun untukku." Uwaispun
memohonkan ampunan untuk Umar. Lalu Umar berkata padanya, "Engkau ingin ke mana?" Ia
467 ................ ................................ ................................ ................................ "...menjawab, "Kufah
473 ....................  ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، واحلمد هلل، أمسينا وأمىس امللك هلل: إذا أمىس قال-صىل اهلل عليه وسلم- اكن نيب اهلل
Apabila Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memasuki waktu sore hari, beliau mengucapkan, "Kami
memasuki waktu sore hari dan segala kekuasaan hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah.
".Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya
473 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ُ
َ َ ُ
ُ اىف إال
476 .................. ................................ ................................ ................................ المجاهرين
لك أميت مع
.Semua umatku dimaafkan kecuali para mujahir (orang-orang yang terang-terangan bermaksiat)
476 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
478 ..................................... ................................ ................................  وخري اخلطائني اتلوابون,لك بين آدم خطاء
Setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang478 .............. ................................ ................................ ................................ orang yang bertaubat.
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479 .............................. ................................ ................................ ................................ لك معروف صدقة
479 .......................... ................................ ................................ Setiap kebaikan itu adalah sedekah
صىل اهلل عليه-  ما ختطئ مشيتها من مشية رسول اهلل، تميش-ريض اهلل عنها-  فأقبلت فاطمة، عنده-صىل اهلل عليه وسلم- كن أزواج انليب
480 .................................... ................................ ................................ ................................  شيئًا-وسلم
Para istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ada di samping beliau. Lantas datanglah Fatimah raḍiyallāhu 'anhā- sambil berjalan. Cara jalannya mirip dengan cara jalan Rasulullah -ṣallallāhu
480 .................... ................................ ................................ ................................ "-'alaihi wa sallam
484 .......................................... ................................ . جلس أحدنا حيث ينتيه-صىل اهلل عليه وسلم- كنا إذا أتينا انليب
Dahulu jika kami mendatangi (majelis) Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- maka salah seorang dari
484 ......................... ................................ .kami duduk di mana majelis berakhir (barisan terakhir)
ِّ َ
َ َ
َ َ َ
ُ
َُ َ
ُ َ ََ
486 ....................  ويسمع ايلَقظان، فيُ َسل ُم تسليما ال يُوقِظ نائما، فيَ ِيج ُء من الليل، نب
ِ  ن ِصيبه من الل-صىل اهلل عليه وسلم- كنا نرفع للنيب
Dahulu kami pernah mengkhususkan untuk Nabi Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam bagian tertentu
dari susu. Lalu beliau datang di waktu malam, kemudian memberikan salam tanpa
486 ................................... .membangunkan yang tidur, namun terdengar oleh yang masih terjaga
488 ...............  فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة، وعليه برد ُنراين غليظ احلاشية-صىل اهلل عليه وسلم- كنت أميش مع رسول اهلل
Aku pernah berjalan bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliau mengenakan
baju buatan negeri Najran yang kasar tepinya. Lalu ada seorang Arab badui menemuinya,
488 ............................... ................................ kemudian ia menarik selendang beliau dengan keras
491 .................  فمسح عليهما، دعهما؛ فإين أدخلتهما طاهرتني: فقال، فأهويت ألنزع خفيه، يف سفر-صىل اهلل عليه وسلم- كنت مع انليب
Aku pernah bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam sebuah perjalanan. Aku merunduk
untuk melepas sepasang khuf (sepatu kulit) beliau, maka beliau bersabda, "Biarkan keduanya,
karena aku memasukkan (kedua kakiku) ke dalam keduanya dalam keadaan suci." Lalu beliau
491 ............. ................................ ................................ .mengusap bagian atas kedua khuf tersebut
َ َ َْ َ
ْ يس فَلْيَ ْستَق
َ ِ َ  فمن ن،رش َبن أ َح ٌد منكم قَائِ ًما
493 .............................. ................................ ................................ ئ
ال ي
ِ
Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri! Siapa yang lupa maka
493 ............................ ................................ ................................ !hendaknya dia memuntahkannya
ُْ ْ َ
ْ َ ْ ََ ََ َ َ َ
َ
ُ ََ َ ً ُ َ ُ ََْ ْ ََ
495 ...................... ................................ املسلمني
نت تؤ ِذي
يق اك
ِ لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلن ِة يف شجر ٍة قطعها ِمن ظه ِر الط ِر
Sungguh aku telah melihat seseorang yang bersenang-senang di dalam surga disebabkan ia "
".memotong pohon yang berada di tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin yang lewat
495 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ْ َ َ
ََ
َ َ
َْ
َ َ ْ ُ َُْ َ ََ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ
497 .  َو ِزنة َع ْر ِش ِه َو ِم َداد كِ َماتِ ِه، َو ِر َضا نف ِس ِه، َع َدد خل ِق ِه،اَّلل َو ِحبَ ْم ِد ِه
ِ لقد قلت بعدك أربع
ٍ كم
ِ  سبحان:ات لو و ِزنت بِما قلت منذ ايلَومِ لوزنتهن
Sungguh aku telah mengucapkan sesudahmu empat kalimat, seandainya ia ditimbang dengan apa
yang kamu ucapkan sejak pagi tadi niscaya lebih berat; yakni subḥānallāhi wa biḥamdihi 'adada
khalqihi, wa riḍa nafsihi, wa zinata 'arsyihi, wa midāda kalimātihi (Maha Suci Allah dan dengan
memuji-Nya, sejumlah makhluk-Nya, sejauh keridaan diri-Nya, seberat 'Arsy-Nya dan sebanyak
497 .......................... ................................ ................................
.tinta tulisan kalimat-kalimat-Nya)
ُ َ ْ َ َ ُّ ُ َ ِّ َ
ْ
َ َ ُ
ٌ َ
ُْ
ُْ ْ َ
ْ
َ
ِّ
ُ
َ
ُ ْ َ
 سبحان: وأنها ِقيعان وأن ِغراسها، عذبة املاء، وأخ ِربهم أن اجلنة طيبة الرتبة، يا حممد أق ِرىء أمتك ِمين السالم: فقال،رس َي يب
ِ ل ِقيت إبراهيم يللة أ
499 ..................................... ................................ ................................  واهلل أكرب، وال هلإ إال اهلل، واحلمد هلل،اهلل
Aku menemui Ibrahim pada malam aku diperjalanankan (Isra’). Lalu ia berkata: ‘Wahai
Muhammad, sampaikanlah salam dariku untuk umatmu, dan sampaikan kepada mereka bahwa
surga itu tanahnya semerbak, airnya tawar dan ia adalah tempat yang sangat lapang. Tanamannya
499 ................................. .adalah: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu
akbar
ََ َ َْ َ ٌ ْ َ َ َْ
َ
ُّ
َ
501 ............ ................................ ................................ ................................ هلل ِمن ادلاع ِء
ِ ليس يشء أكرم ىلع ا
501 .................. ................................ Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah melebihi doa
502 .............................. ................................ ................................ ................................ ال آكل وأنا متكئ
502 ......................... ................................ Aku tidak makan dalam keadaan bertelekan (bertumpu)
ُ َُْ
ُ ُُ
ُ َكم حني َتن
504 ....................................... ................................ ................................ امون
ِال ترتكوا انلار يف بيوت
504 ................................ !Janganlah kalian biarkan api di rumah kalian ketika kalian sedang tidur
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َ
َ
َ
505 ............ ................................ ................................ ................................ تخذوا الضيْ َعة فرتغبُوا يف ادلنيا
ِ ال ت
505 .......... !Janganlah kalian mengambil kebun, jika hal itu menyebabkan kalian mencintai dunia
ُ
ُ َ ََ
ً
َ
َْ
ُ َْ ْ َ
ُ َ ََ
ُ َ ََ
َُ ََ
506 ................................  وكونوا عباد اهلل إخوانا،بعض
ٍ  وال ي ِبع بعضكم ىلع بي ِع، وال تدابروا، وال تناجشوا وال تباغضوا،ال حتاسدوا
Janganlah saling mendengki, saling meninggikan harga lelang tidak untuk membeli, saling
membenci, saling membelakangi dan jangan menjual (merecoki) sebagian kalian jual beli yang
506 ........................ ................................ !lain, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara
ْ
َْ
508 ..................... ................................ ................................  ولو أن تلىق أخاك بوجه َطلق,ال حت ِق َرن من املعروف شيئا
Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun jua, walau hanya engkau bertemu saudaramu
508 ....................................... ................................ ................................ dengan wajah berseri-seri!
ِّ ال ت َ ُس ُّبوا
509 .............. ................................ ................................ ................................ ادليْك فإنه يُ ْوقِظ للصالة
509 .... ".Janganlah kalian mencela ayam jantan. Sesungguhnya dia membangunkan untuk shalat"
َ َ ُْ
ُ
َ َ َ َ
ِّ ُ َ
511 ..................................... ................................ ري خبَث احلديد
ك
ِ ال تسيب احلُىم فإنها تذهب خطايا ب ِين آدم كما يذهب ال
Ia menjawab, "Demam, sungguh Allah tidak akan memberkahinya." Lantas beliau bersabda,
"Janganlah engkau memaki demam, karena demam itu menghapus dosa-dosa Bani Adam seperti
511 .................................. ................................ ".bakaran pandai besi menghilangkan kotoran besi
َ ُ ََْ َُ ْ
َْ
َ ْ ،وس ُّموا إذا أنتم َرشبْتُ ْم
َ ،الث
ْ ُ َ ً رش ُبوا َو
َ ْ َ ال ت
َ
513 .................................. وامح ُدوا إذا أنتم َرفعتُ ْم
 ولكن ارشبوا مثىن وث،ري
ِ
ِ
ِ احدا كرش ِب ابل ِع
Janganlah kalian minum satu kali tegukan seperti minumnya unta, tetapi minumlah dua atau tiga
kali (tegukan)! Ucapkanlah bismilah sebelum kalian minum, dan pujilah Allah jika kalian usai
513 ................................... ................................ ................................ mengangkat (tempat minum)
َ َ
َُْ
515 .......................... ................................ ................................ الم ْوت
ال تقل عليك السالم؛ فإن عليك السالم حتية
Jangan kau ucapkan " 'alaikas salam" (salam untukmu), karena ucapan ini adalah sapaan bagi
515 ............... ................................ ................................ !orang-orang yang sudah meninggal dunia
َُْ
ُ َ ُ
ُ
ُ
517 .......................................... ................................ السالم عليك
: قل،حتية املوت
ِ  عليك السالم، عليك السالم:ال تقل
Jangan kau katakan, 'Alaikassalām karena ucapan 'Alaikassalām adalah penghormatan untuk
517 ............ ................................ orang yang telah meninggal
dunia. Ucapkanlah, 'Assalāmu'alaika
ْ َ َ
َ َ َ َ َ
ُ ُ َْ َ
ُ َ َ َ ْ ُّ
ُ
َ
ُ َ ْ َ َ َ َ ِّ
ْ
ْ
ُ ََْ
َ
َ َ َْ
521 .............. ِاآلخرة
ِ  وال تأكلوا ِيف ِصحافِ ِهما؛ فإِنها لهم ِيف ادلنيا ولكم ِيف،ب وال ِفض ِة
ِ  وال ترشبوا ِيف آ ِني ِة اذله،ال تلبسوا احل ِرير وال ادليباج
Janganlah kalian memakai sutera dan pakaian dari sutra! Janganlah kalian minum di wadah emas
dan perak! Jangan pula makan di piring emas dan perak! Sesungguhnya barang-barang itu untuk
521 ............ ................................ .mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat
َْ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُّ
ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ
523 .................. ................................ ................................ اآلخ َر ِة
ال تلبَ ُسوا احل ِر
ِ ير؛ فإِنه من ل ِبسه ِيف ادلنيا لم يلبسه ِيف
Janganlah kalian mengenakan sutra, karena sungguh orang yang mengenakannya di dunia tidak
523 .............................. ................................
................................ .akan mengenakannya di akhirat
ُ
َ َ ُ
َ َْ َْ ْ َ
ُ َُ
ُ
َ
524 ........... ................................ . إال أن يستأ ِذن الرجل أخاه: ثم يقول،ان
ِ  نىه عن ال ِقر-صىل اهلل عليه وسلم-  فإن انليب،ارنوا
ِ ال تق
Janganlah kalian mengumpulkannya (makan dua atau lebih sekaligus), karena Nabi Muhammad
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang mengumpulkan makanan (di mulut)! Selanjutnya ia
524 ........................................ ".berkata, "Kecuali orang tersebut meminta izin kepada saudaranya
َ ُ ْ َ
ْ ُ
ْ رثة الالكم بغري ذ ْكر اهلل تعاىل قَ ْس َو ٌة للقلب! وإن
َ ْ رثوا الالكم بغري ِذ ْكر اهلل؛ فإن َك
ُِك
526 .................. ايس
ِ ب الق
أب َع َد انلاس من اهلل القل
ال ت
ِ ِ
ِ
Janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah! Sesungguhnya banyak bicara selain zikir
kepada Allah Ta'ala dapat mengeraskan hati. Sesunguhnya manusia yang paling jauh dari Allah
526 ............................. ................................ ................................ .adalah orang yang keras hatinya
َ ْ َ ً
ْ َ
ْ ُ
ُ
َ
528 ............................ ................................ ................................  وال ت ِعد ُه َمو ِعدا فتُخ ِلفه,مازحه
ِ  وال ت,مار أخاك
ِ ال ت
Janganlah mendebat saudaramu, jangan bergurau dengannya, dan jangan pula engkau
528 ........................ ................................ !menjanjikannya suatu janji lalu engkau mengingkarinya
529 .......................... ................................  فاضطروهم إىل أضيقه, وإذا لقيتموهم يف طريق,ال تبدؤوا ايلهود وانلصارى بالسالم
Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika
kalian bertemu mereka di jalan maka paksalah (pepetlah) mereka ke jalan yang paling sempit
529 ................................... ................................ ................................ ................................ (pinggir)
ِّ  وصلوا، وال جتعلوا قربي عيدا،ال جتعلوا بيوتكم قبورا
531 ............... ................................ يلع فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم
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Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan dan janganlah kalian menjadikan
kuburanku tempat perayaan. Bershalawatlah kepadaku! Sesungguhnya shalawat kalian sampai
531 ...................... ................................ ................................ .kepadaku di mana saja kalian berada
533 .....  ال توافقوا من اهلل ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، وال تدعوا ىلع أموالكم،ال تدعوا ىلع أنفسكم؛ وال تدعوا ىلع أوالدكم
Jangan berdoa untuk kecelakaan atas diri kalian, jangan kalian berdoa untuk kecelakaan anakanak kalian, jangan kalian berdoa untuk kecelakaan harta kalian. Jangan sampai kalian meminta
sesuatu (keburukan) kepada Allah lalu bertepatan dengan waktu Dia mengabulkan doa kalian
533 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ٌّ  وال يأكل طعامك إال،ال تصاحب إال مؤمنًا
535 ............................... ................................ ................................ تيق
Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang beriman dan janganlah memakan makananmu
535 ..................................... ................................ ................................ !selain orang yang bertakwa
537 .................... ................................ ................................ ................................ ال تصاحبنا ناقة عليها لعنة
Dari Abu Barzah Naḍlah bin 'Ubaid al-Aslamī-raḍiyallāhu 'anhu-, ia menuturkan, "Tatkala
seorang gadis kecil mengendarai seekor onta yang membawa sebagian barang orang banyak, tibatiba ia melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sementara gunung mempersempit jalan mereka
(kafilah). Maka wanita ini mengatakan, "Hal. Ya Allah, laknatlah onta ini." Maka Nabi -ṣallallāhu
537 .............. ".'alaihi wa sallam- bersabda, "Jangan menyertai kami onta yang telah dikatai laknat
539 ............................  وبها ينصب رايته، فإنها معركة الشيطان، وال آخر من َيرج منها،ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق
Jika engkau sanggup, janganlah engkau menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan
janganlah engkau menjadi orang yang paling akhir keluar darinya karena sesungguhnya pasar
539 ............. .merupakan medan pertempuran setan dan di sanalah dia menancapkan benderanya
541 .................................... ................................ ................................  وال بانلار، وال بغضبه،ال تالعنوا بلعنة اهلل
Janganlah kalian saling mengutuk dengan laknat Allah, jangan pula dengan kemurkaan-Nya, "
541 ................................. ................................ dan jangan pula (saling melaknat) dengan neraka!"
ً
َ
ٌ ال َجيزي
ً ودل
542 .......................... ................................ ................................  فيَشرتيه فيُع ِتقه،وادلا إال أن جيده مملوَك
Seorang anak tidak akan bisa membalas (jasa) bapaknya kecuali jika ia menemukannya dalam
542 ........... ................................ .keadaan sebagai budak lalu membelinya dan memerdekakannya
َ َُ
ُ وتن
ُ أحدكم إال وهو ُحي
543 ...................... ................................ ................................ -عز وجل- سن الظن باهلل
ال يم
Janganlah seorang dari kalian mati kecuali ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah 'Azza
543 ................................... ................................ ................................ ................................ !wa Jalla
ََ
َ
َ
ُ َُ
َ وت
ُّ َ
544 ..................................... ................................ حتلة الق َسم
ألح ٍد من املسلمني ثالثة من
ال يم
ِ الودل ال تمسه انلار إال
Tidaklah tiga orang anak dari salah seorang kaum muslimin meninggal dunia, lalu ia (orang "
544 .......................... ".tuanya) tersentuh api neraka, kecuali sebatas menjalankan sumpah (Allah)
ُْ
ُ  وال ُي ْفيض الر، وال املرأة إىل َع ْو َرة املرأة،ال يَنظر الر ُجل إىل َع ْو َرة الرجل
 وال تف ِيض املرأة إىل املرأة يف اثلوب الواحد،جل إىل الر ُجل يف ثوب واحد
ِ
546 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Dan dari Abu Sa’id Radhiyallahu ‘Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
bersabda: “Janganlah seorang pria melihat kepada aurat pria lain, begitu pula seorang wanita
(janganlah melihat) kepada aurat wanita lain! Dan janganlah menyatu seorang pria dengan pria
lain dalam satu pakaian, begitu pula seorang wanita (jangan menyatu dalam satu sarung) dengan
546 ............................. ................................ ................................ ................................ ”!wanita lain
ٌ
ََ َ
548 ........................... ................................ رية يومٍ ويلل ٍة ليس معها ُح ْر َمة
ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن تسافر م ِس
Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan
548 ....................................... ................................ .sehari semalam tanpa didampingi mahramnya
َ َ َ ُ ِّ َ
ٌّ ال يدخل اجلنة خ
550 .............................. ................................ ................................ الـملكة
 وال سيئ, وال خبيل,ب
ِ
550 ........ ۔Tidak akan masuk surga seorang penipu, orang kikir dan orang yang berperangai buruk
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