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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َقتَّات : هو اذلي ينقل الالكم من شخص لشخص، أو أشخاص، بقصد اإلفساد •

 .اجلنة : يه ادلار اليت أعدها اهلل ملن اطاعه، فيها من انلعيم املقيم ما ال خيطر ىلع بال •

 .خل انلَّارال يدخل اجلنة : أي اَل يْدخل اجْلنَّة ابِْتَداء َوقد يدْ  •

 :وائد احلديثف
 .انلميمة من كبائر اذلنوب؛ ملا حيصل فيها من األثر اليسء، والعاقبة الوخيمة .1

 .أن هذه الرشيعة مبنية ىلع لك ما يكون فيه اتلآلف بني املسلمني .2

 املراجع:املصادر و

حقق: حممد فؤاد عبد ه. صحيح مسلم، امل1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل، 
ه. فتح ذي  1426ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

م إ
ُ
رساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

. منحة العالم يف رشح بلوغ 1423ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 1427القاهرة، الطبعة األوىل، 
 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل  -ر الفحل. دار ابن كثري ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماه1428 1املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط

 .م2007
   (5368) الرقم املوحد:

 Tidak akan masuk Surga orang yang suka  ال يدخل اجلنة َقتَّات
mengadu domba 

 :احلديث .1312
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن حذيفة 

 .«َقتَّات ال يدخل اجلنة»قال:  -عليه وسلم

** 

1312. Hadis: 

Dari Ḥużaifah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Tidak akan masuk Surga orang yang suka 

mengadu domba." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بوعيد شديد ىلع فاعل   -يه وسلمصىل اهلل عل-خيرب 
، وهو -نقل الالكم بني انلاس بقصد اإلفساد-انلميمة 

أنه ال يدخل اجلنة أي  ابتداًء، بل يسبقه عذاب بقدر 
ذنبه، والقتات هو انلمام، وفعله من الكبائر؛ هلذا 

 .احلديث

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan 

ancaman keras kepada pelaku adu domba -

menyampaikan perkataan di antara manusia dengan 

tujuan menimbulkan kerusakan-. Yaitu dia tidak akan 

masuk Surga di awal tetapi akan didahului azab sesuai 

dengan kadar dosanya. "Al-Qattāt" artinya "an-

Nammām" (pengadu domba). Perbuatan ini termasuk 

dosa besar berdasarkan hadis tersebut. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل صلة األرحام اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ُجبري بن ُمطعم  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قاطع : قاطع الرحم: اذلي لم يصلها •

 :وائد احلديثف
 .قطيعة الرحم كبرية من كبائر اذلنوب .1

 .خطورة قطيعة الرحم، وبيان أرضارها .2

 املراجع:املصادر و

م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل 2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -يق: ماهر الفحل، دار ابن كثري رياض الصاحلني، للنووي، حتق
ه. صحيح ابلخاري, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة 1428 1الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط

ه. صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. 1422عبدابلايق, ط ترقيم حممد فؤاد 
 .م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل 

   (5367) الرقم املوحد:

 Tidak akan masuk surga orang yang  ال يدخل اجلنة قاطع
memutus (silaturahmi) 

 :احلديث .1313
ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن جبري بن مطعم 

 .«يدخل اجلنة قاطع

** 

1313. Hadis: 

Dari Jubair bin Muṭ'im -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū': "Tidak akan masuk surga orang yang memutus 

(silaturahmi)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث ديلل ىلع حتريم قطيعة الرحم، وأن ذلك من 
ديث: نيف ادلخول اذلي ال كبائر اذلنوب، ومعىن احل

يسبقه عذاب، وليس نفيا ألصل ادلخول؛ ألن قاطع 
الرحم ليس اكفرا حترم عليه اجلنة، بل مآهل إىل اجلنة 
قطعاً ما دام موحدا، لكنه دخول يسبقه عذاب بقدر 

 .ذنبه

** 

Hadis ini merupakan dalil diharamkannya memutus 

silaturahmi dan sesungguhnya itu termasuk dosa 

besar. Makna hadis tersebut adalah menafikan masuk 

(surga) tanpa didahului siksaan dan bukan menafikan 

masuk (surga) secara mutlak. Sebab, orang yang 

memutus silaturahmi itu bukan orang kafir yang 

diharamkan baginya surga, tetapi pasti tempat 

kembalinya ke surga selama dia mengesakan (Allah). 

Hanya saja masuknya ke surga didahului oleh siksaan 

sesuai dengan kadar dosanya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

3 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إجابة ادلاعء وموانعهالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أسباب  اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :وائد احلديثف
 من فضله وكرمه. أن ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرده اهلل تعاىل، بل يقبله .1
 .استحباب ادلاعء يف هذا الوقت، واغتنام انلفحة اإلهلية والكرم الرباين .2

 .لعل السبب يف قبول ادلاعء يف هذا الوقت الفاضل، أن منتظر الصالة يف صالة، فهو عند اهلل تعاىل يف صالة، وادلاعء يف الصالة ال يرد .3

 .جتهاد فيهاستحباب اتلقدم إىل املسجد؛ تلحصيل هذا الوقت واال .4

 .قيدت األحاديث إجابة ادلاعء بأنه إذا اكن بإثم أو قطيعة رحم، فهذا اعتداء يف ادلاعء، يأثم صاحبه، وال يقبل داعؤه .5

 .قال ابن القيم : ادلاعء من أقوى األسباب، فليس يشء أنفع منه، فمىت أهلم العبد ادلاعء، حصلت اإلجابة .6

 املراجع:املصادر و

 داود أيب لإلمام داود، أيب سنن. بريوت –لرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم سنن الرتمذي، أليب عيىس حممد بن عيىس ا
 الرسالة مؤسسة: انلارش. األرنؤوط شعيب حتقيق أمحد، مسند. بريوت - صيدا العرصية، املكتبة: انلارش _ احلميد عبد ادلين حميي حممد: حتقيق
. 1985 – 1405 -بريوت. الطبعة : اثلاثلة  -اكة املصابيح، للتربيزي، حتقيق األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم مش. م 2001 - ـه 1421 ، األوىل: الطبعة
 اخلامسة ط ، مكة األسدي، مكتبة ، البسام الرمحن عبد بن عبداهلل العسقالين، حجر بن يلع بن أمحد للحافظ املرام بلوغ من األحاكم توضيح

 .ه، دار ابن اجلوزي الرياض1427، 1ح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط رش يف العالم منحة. ه1423
   (10634) الرقم املوحد:

 Doa di antara azan dan iqamat tidaklah  ال يرد ادلاعء بني األذان واإلقامة
tertolak. 

 :احلديث .1314
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

 «.ال يُرد ادلاعء بني األذان واإلقامة»: -اهلل عليه وسلم

** 

1314. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Doa di antara 

azan dan iqamat tidaklah tertolak". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف أن من مواطن إجابة ادلاعء 
اكن يف  الوقت اذلي بني األذان واإلقامة، سواء

 .املسجد أو ليس فيه

** 

Hadis mulia ini menjelaskan bahwa di antara waktu-

waktu terkabulnya doa adalah waktu antara azan dan 

iqamat, baik saat itu ia berada di masjid atau di tempat 

lainnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .قائما : واقفا •

 :وائد احلديثف
 .كراهة الرشب قائما .1

 .هذه الكراهة تزول عند احلاجة، كوجود زحام ماكن الرشب .2

 املراجع:املصادر و

 اجلوزي، ابن دار الفوزان، اهلل لعبد املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة.  م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل 
م. صحيح مسلم، حتقيق:  2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة املكّرمة، مّكة األسدي، مكتَبة للبسام، الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ  توِضيحُ . ه1428 1ط،

 .حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
   (5349) الرقم املوحد:

 Janganlah sekali-kali seseorang di antara  ال يرشَبنَّ أحد منكم قائًما
kalian minum sambil berdiri! 

 :احلديث .1315
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه- هريرة عن أيب

 «.ال يرشَبنَّ أحٌد منكم قائما»: -صىل اهلل عليه وسلم

** 

1315. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Janganlah sekali-kali seseorang di 

antara kalian minum sambil berdiri"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث تضمن انليه عن أن يرشب اإلنسان وهو 
قائم، وهذا انليه إذا لم تكن هناك حاجة للرشب 

 .قائما، وهو للكراهة

** 

Hadits ini mengandung larangan kepada manusia 

untuk minum sambil berdiri. Larangan ini berlaku jika 

tidak ada keperluan untuk minum sambil 

berdiri.Larangan ini hukumnya makruh. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة واالستئذان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
عوا : أي: يفسح بعضكم بلعض يف املجلس، أو يلقل • حوا وتَوَسَّ عوا ولكن َتَفسَّ حوا وتَوَسَّ  .الرجل ألهل املجلس: َتَفسَّ

 :وائد احلديثف
 .من سبق إىل جملس فهو أحق به وال جيوز ألحد أن يقيمه .1

 .الواجب ىلع احلضور أن يفسحوا للقادم قدر الوسع حىت يوجدوا هل ماكنا بينهم .2

 .هذه اآلداب الكريمةرشيعة اإلسالم رشيعة اكملة شاملة للك ما حيتاج إيله انلاس يف دينهم ودنياهم، وذلا جاءت بمثل  .3

 املراجع:املصادر و

م.  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي،  2006 - ـه1427تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل 
م. صحيح ابلخاري، نرش: دار  2003 - ـه 1423عة اخلاِمَسة، ه. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطب1428، 1ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: 1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 
 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

   (5350) الرقم املوحد:

ال يقيم الرجل الرجل من جملسه, ثم جيلس فيه, 
  ولكن تفسحوا, وتوسعوا

Janganlah seseorang mengusir orang lain 
dari tempat duduknya, kemudian ia duduk 

di tempat tersebut, namun berlapang-
lapanglah dan berikan keluasan! 

 :احلديث .1316
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ال يُِقيُم الرجُل »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ُحوا, الرجَل من جَمِْلِسِه, ثم جيلس فيه, ولكن تَ  َفسَّ

ُعوا  «.وتَوَسَّ

** 

1316. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Janganlah seseorang mengusir orang lain dari 

tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat 

tersebut, namun berlapang-lapanglah dan berikan 

keluasan"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث فيه أدبان من آداب املجالس: األول: أنه 
ال حيل للرجل أن يقيم الرجل اآلخر من جملسه اذلي 
سبقه إيله قبله ثم جيلس فيه. اثلاين: أن الواجب ىلع 
احلضور أن يتفسحوا للقادم حىت يوجدوا هل ماكنا 

: "يأيها اذلين آمنوا إذا قيل لكم -ىلتعا-بينهم، قال 
 ."تفسحوا يف املجالس فافسحوا يفسح اهلل لكم

** 

Dalam hadis ini terkandung dua adab di antara adab-

adab bermajlis: Pertama: Tidak diperbolehkan bagi 

seseorang untuk mengusir orang lain dari tempat 

duduknya yang telah dia duduki terlebih dahulu 

sebelum dirinya, kemudian dia duduk di tempat 

tersebut. Kedua: Wajib bagi orang-orang yang hadir 

untuk saling memberi kelonggaran bagi orang yang 

baru datang sehingga mereka dapat memberikan 

sebuah tempat duduk untuknya di antara mereka. Allah 

-Ta'ālā- berfirman: “Hai orang-orang beriman, apabila 

dikatakan kepadamu, “berlapang-lapanglah dalam 

majlis” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu.” 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < فقه األخالق < األخالق احلميدةالفضائل واآلداب  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال يدلغ : ال يلسع، واملراد:ال يصاب •

 .من جحر واحد : من ماكن واحد •

 :وائد احلديثف
 .ليس من شيم املؤمن أن ينخدع من الغادر اللئيم املتمرد مرتني .1

 .حىت ال ينخدع بعدوه أو يؤىت من قبل نفسه ودنياه وجوب أخذ املؤمن احليطة واحلذر .2

 .توجيه من انليب صىل اهلل عليه وسلم للمؤمن أن يكون َكيًِّسا فَِطنا .3

 .أمته، ونبههم كيف حيذرون مما خيافون من سوء اعقبته -َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم  -فيه أدب رشيف أدََّب به انليب  .4

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج انليسابوري  -بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.  صحيح ابلخاري، لإلمام حممد -
 -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي -،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

 -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد  -ه. 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -كري، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة. بن عالن ابل
 .ه1426

   (4928) الرقم املوحد:

  ال يدلغ املؤمن من جحر واحد مرتني
Tidak sepantasnya seorang mukmin 

dipatuk (binatang berbisa) dua kali di 
lobang yang sama 

 :احلديث .1317
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ُغ املؤمُن من ُجْحٍر واحد »قال:  -عليه وسلم ال يدُْلَ
 .«مرتني

** 

1317. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Tidak sepantasnya seorang mukmin 

dipatuk (binatang berbisa) dua kali di lobang yang 

sama." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن املؤمن  -صىل اهلل عليه وسلم-نا انليب الكريم خيرب
ال يصاب من ماكن واحد مرتني، فينبيغ أن يكون 

 .حازًما حذًرا متيقًظا ال يؤىت من الغفلة فينخدع

** 

Nabi yang mulia -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

mengabarkan kepada kita bahwa seorang mukmin 

tidak sepantasnya terjerat/terperosok dua kali di satu 

tempat. Seharusnya dia sigap dan waspada jangan 

sampai lalai hingga terpedaya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال ُيْمِسَكنَّ : ال يأخذنَّ  •
ح : يستجمر •  .َيتََمَسّ

 .من اخلالء : املراد هنا من ابلول والغائط •

 .بيمينه : بيده ايلمىن •

 .ه يف اإلناء حال الرشبوال يَتَنََفّس : أي ال خيرج نفس •

 .اإلناء : الواعء اذلي يرشب منه •

 :وائد احلديثف
 .انليه عن مس اذلكر بايلمىن حال ابلول .1

 .انليه عن االستنجاء بايلمني .2

 .انليه عن اتلنفس يف اإلناء .3

 .اجتناب األشياء القذرة، فإذا اضطر إىل مبارشتها، فليكن باليسار .4

 .بيان رشف ايلمني وفضلها ىلع اليسار .5

مسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال ال ي
  يتمسح من اخلالء بيمينه وال يتنفس يف اإلناء

Janganlah sekali-kali salah seorang di 
antara kalian memegang kemaluannya 

dengan tangan kanannya ketika buang air 
kecil dan jangan membersihkan bekas 

kotorannya (istinja) dengan tangan 
kanannya dan jangan pula bernafas dalam 

bejana! 

 :احلديث .1318
مرفواعً: "ال  -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة األنصاري 

َحُدُكم َذَكره بَيِميِنه وهو يبول، وال 
َ
ُيْمِسَكنَّ أ

ْح من اخلالء بيمينه، وال يَتَنَفَّس يف اإلناء  ."َيتََمسَّ

** 

1318. Hadis: 

Dari Abu Qatādah al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara 

kalian memegang kemaluannya dengan tangan 

kanannya ketika sedang buang air kecil dan jangan 

membersihkan bekas kotorannya (istinja) dengan 

tangan kanannya dan jangan pula bernafas dalam 

bejana!" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املسلَم أن ال يمس  -صىل اهلل عليه وسلم-يأمر انليب 
ذكره حال بوهل، وال يزيل انلجاسة من القبل أو ادلبر 
بيمينه، وينىه كذلك عن اتلنفس يف اإلناء اذلي 

 .ا يف ذلك من األرضار الكثريةيرشب منه مل

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

seorang muslim untuk tidak menyentuh kemaluannya 

saat buang air kecil, dan tidak membersihkan najis dari 

qubul (kemaluan) atau dubur dengan tangan 

kanannya, dan beliau juga melarang bernafas dalam 

bejana yang ia pergunakan untuk minum karena dalam 

hal itu terdapat banyak mudaratnya. 
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 .ظافة اعمة، السيما املأكوالت واملرشوبات اليت حيصل من تلويثها رضر يف الصحةاالعتناء بانل .6

 .ُسُموُّ الرشع، حيث أمر بكل نافع، وحذر من لك ضار .7

 .كمال الرشيعة اإلسالمية وشمول تعايلمها .8

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10ن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حس
ه. عمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

، دار 2راجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طمن الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، م
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423بد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد ع1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3079) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباس اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: يلبس انلعلني يف لكتا رجليهيلنعلهما مجيعا  •

 .يلخلعهما : أي يزنع رجليه من انلعلني •

 :وائد احلديثف
للمعتاد؛ اإلسالم اكمل، ويدعو إىل الكمال، ومجيل حيب اجلمال؛ فإن ميش اإلنسان يف نعل واحدة، أو خفٍّ واحدة، ففيه ُمثْلٌَة وتشهري، وخمالفة  .1

ًعا، وإما أن يرتكهما، ويكون حافيًا، واكن صىل اهلل عليه وسلم تارة ينتعل، وتارة ذلا نىه عن امليش يف نعل واحدة، فإما أن ينعل الرجلني مجي
 .يميش حافيًا

 .انليه عن امليش يف نعل واحدة، وهذا انليه عند مجهور العلماء للكراهة ال للتحريم .2

 .جواز لبس انلعلني وعدمه .3

 . نعل واحدة خيالف سجية امليش، وال يأمن من العثاراهتمام اإلسالم باملظهر الطيب املوافق جلميل املروءة؛ ألن امليش ب .4

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد 1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
ه. فتح  1426مد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. رشح رياض الصاحلني، حم

م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإل
ُ
سالمية، ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

. 1423رام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، ه. توضيح األحاكم من بلوغ امل1427القاهرة، الطبعة األوىل، 
 .ه 1428رياض الصاحلني، للنووي، الطبعة األوىل، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

   (5369) الرقم املوحد:

ال يمش أحدكم يف نعل واحدة، ويلُْنِعلهما 
  مجيًعا، أو يلخلعهما مجيًعا

Janganlah salah seorang dari kalian 
berjalan dengan menggunakan satu sandal; 

hendaknya dia memakai keduanya atau 
melepaskan semuanya 

 :احلديث .1319
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن انليب صىل اهلل عليه 

ال يمش أحدكم يف نعل واحدة، »وسلم قال: 
 .«يِلُنِْعلهما مجيًعا، أو يِلَْخلَْعُهَما مجيًعا

** 

1319. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bahwasanya beliau 

bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian 

berjalan dengan menggunakan satu sandal; 

hendaknya dia memakai keduanya atau melepaskan 

semuanya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن امليش يف نعل 
واحدة، فإما أن يلبس انلعلني مجيعا، أو خيلعهما 
مجيعا ويكون حافيا، وهذا األدب ديلل من األدلة 
ىلع دقة الرشيعة اإلسالمية وشموهلا جلميع منايح 

 .احلياة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang berjalan 

dengan satu sandal (hanya sebelah). Hendaknya dia 

memakai keduanya atau melepaskan semuanya dan 

dia menjadi telanjang kaki. Adab ini merupakan salah 

satu dalil kecermatan syariat Islam dan 

kekomprehensifannya untuk seluruh aspek kehidupan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباس اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خيالء : اخلُياَلء: اتلكربُّ والعجب بانلفس •

ينتيف عن مثل هذا  -نظر الرمحة-اهلل : ال ينظر يعين نظرة رمحة وعطف، وإن اكن انلظر العام شامل للك أحد، لكن انلظر اخلاص  ال ينظر •
 .املتكرب

 .جّر : سحب ىلع وجه األرض بسبب طول اإلزار وحنوه •

 .ثوبه : يشمل مجيع اثلياب •

 :وائد احلديثف
 .حتريم إسبال اثلياب مطلقا، ويشتد اتلحريم حني يكون ذلك تكربا .1

 .هذا احلكم اعم يف اثلياب والرساويل وغريها .2

 .-سبحانه وتعاىل-إثبات صفة انلظر هلل  .3

 .اإلسبال فيه مفاسد كثرية، ومنها الوقوع يف اإلرساف، ألن اثلوب الزائد ىلع قدر البسه يتسخ ويتمزق فهو داخل يف اإلرساف .4

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، 1422وق انلجاة، الطبعة: األوىل صحيح ابلخاري ،املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار ط
ه. فتح ذي اجلالل  1426انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح بن حم
ُ
مد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 1423ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة ،1427الطبعة األوىل، 

 Allah tidak memandang orang yang   من جر ثوبه خيالءال ينظر اهلل إىل
menyeret pakaiannya karena sombong 

 :احلديث .1320
-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 
ال ينظر اهلل إىل من َجرَّ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

 .«ثوبه ُخَياَلءَ 

** 

1320. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam-,beliau 

bersabda, “Allah tidak memandang orang yang 

menyeret pakaiannya karena sombong”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث فيه وعيد شديد ملن جر ثوبه ىلع األرض 
خللق، بأن اهلل تعاىل يُعرض عنه، تكربا وترفعا ىلع ا

وال ينظر إيله نظرة رمحة، والينيف هذا إثبات نظر اهلل 
العام جلميع اخلالئق، ومن املعلوم حتريم إسبال 
اثلياب مطلقا، ويشتد اتلحريم حني يكون ذلك 

 ..تكربا

** 

Dalam hadis ini terdapat ancaman yang berat bagi 

kaum lelaki yang menyeret pakaiannya di tanah karena 

menyombongkan diri di hadapan umat manusia yaitu 

bahwa Allah akan berpaling darinya dan tidak 

memandangnya dengan pandangan yang penuh 

rahmat. Hadis ini tidak menafikan penetapan adanya 

pandangan Allah secara global kepada seluruh 

makhluk. Sudah merupakan persoalan yang populer 

tentang haramnya isbal/menjulurkan pakaian (hingga 

lewat mata kaki) secara mutlak. Keharaman ini 

semakin besar manakala isbal tersebut dilakukan 

karena sombong. 
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. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، 1427ء عبد السالم السلمان، الرياض، الطبعة األوىل، بلوغ املرام، صالح الفوزان، اعتنا
مجع وترتيب: أمحد بن  -: اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -املجموعة األوىل -ه فتاوى اللجنة ادلائمة 1418الطبعة األوىل  -دار ابن اجلوزي
دمشق، الطبعة األوىل، -ويش رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريعبد الرزاق ادل

 . ه1428
   (5370) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نليف ال يؤمن : يفرس هذا انليف رواية أمحد بلفظ )ال يبلغ عبد حقيقة اإليمان حىت حيب للناس ما حيب نلفسه من اخلري( وكثريا ما يأيت هذا ا •

 .اء بعض واجبات اإليمان وإن بيق أصلهالنتف

 .أحدكم : أحد هنا بمعىن واحد، أي الواحد منكم •

 .ألخيه : أي: يف اإلسالم •

 .ما حيب نلفسه : من اخلري، واخلري لكمة جامعة تعم الطااعت واملباحات ادلينية وادلنيوية، وخترج املنهيات •

 :وائد احلديثف
 .تلزم ذلك أن يبغض هل ما يبغض نلفسهمن خصال اإليمان أن حيب املرء ألخيه ما حيب نلفسه، ويس .1

 .وجوب حمبة املرء ألخيه ما حيب نلفسه، ألن نيف اإليمان عمن الحيب ألخيه ما حيب نلفسه يدل ىلع وجوب ذلك .2

ِخيْهِ  .3
َ
َحُدُكم َحىتَّ حُيِبَّ أل

َ
 ."جواز نيف اليشء النتفاء كماهل، لقوهل: "اليُؤِمُن أ

 .أوجب األخوة يف اهلل، فوق أخوة النسب فحّقها .4

لربح حتريم لك ما ينايف هذه املحبة من األقوال واألفعال اكلغش والغيبة واحلسد والعدوان ىلع نفس املسلم أو ماهل أو عرضه، ولكن ال حيرم ا .5
 .ىلع املسلم يف ابليع بال غنب وال تدليس وال كذب

ال يؤمُن أحُدكم حىت حيبَّ ألخيه ما حيبُّ 
  نلفِسه

Tidak sempurna iman salah seorang 
diantara kalian sehingga ia mencintai 
saudaranya sebagaimana ia mencintai 

dirinya sendiri. 

 :احلديث .1321
صىل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ال يؤمُن أحُدكم حىت حيبَّ »قال:  -اهلل عليه وسلم
 «.ألخيه ما حيبُّ نلفِسه

** 

1321. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian 

sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia 

mencintai dirinya sendiri". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املسلم ما  ىلع املؤمن اكمل اإليمان أن حيب ألخيه
حيب نلفسه، ومعىن هذه املحبة يه مواساته أخاه 
بنفسه يف مجيع األمور اليت فيها نفع، سواء دينية أو 
دنيوية، من نصح وإرشاد إىل خري وأمر بمعروف ونيه 
عن منكر، وغري ذلك مما يوده نلفسه، فإنه يرشد أخاه 
إيله، وما اكن من يشء يكرهه وفيه نقص أو رضر 

 .نهفإنه يبعده ع

** 

Seyogyanya bagi seorang mukmin yang memiliki iman 

sempurna agar mencintai saudaranya sesama muslim 

sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Makna 

kecintaan ini ialah mengulurkan bantuan kepada 

saudaranya dengan dirinya sendiri dalam segala 

urusan yang mengandung manfaat, baik secara agama 

ataupun duniawi, berupa nasehat dan bimbingan 

kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

melarang dari kemungkaran, dan hal-hal lainnya yang 

disukai untuk dirinya sendiri. Ia menunjukkan hal itu 

kepada saudaranya. Dan apapun yang tidak 

disukainya serta mengandung kekurangan atau 

bahaya, hendaknya ia menjauhkan itu dari saudaranya. 
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ِخيِه"، ألن هذا ينبيغ صياغة الالكم بما حيمل ىلع العمل به، ألن من الفصاحة صياغة الالكم بم .6
َ
ا حيمل ىلع العمل به، والشاهد هلذا قوهل: "أل

 .يقتيض العطف واحلنان والّرقة

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ -ه.  1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، -
فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، - ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش.

األربعون انلووية وتتمتها رواية -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. -م. 2003ه/1424
األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، نرش: اجلامعة -ية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. ودرا

يم ترقيم حممد صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترق-م. 1984ه/404اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: اثلاثلة، 
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (4717) الرقم املوحد:
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ُكوَننَّ بََوَّاَب رُسول اهلل 
َ
صَّلَّ اهلل عليه -أل

بُو بَكر  -وسلََّم
َ
 -رِِضَ اهلل عْنهُ -ايلَوَم، فَجاَء أ

بُو بَْكٍر، 
َ
فََدَفَع ابلَاَب، فُقلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: أ

فُقلُت: لََعَ رِْسلَِك، ُثمَّ َذَهبُت، َفُقلُْت: يَا رُسوَل 
هُ اهلل، َهَذا أبُو بكٍر  ْ يَْسَتأِذُن، فَقاَل: ائَْذْن ََلُ َوبرَشر

 بِاجَلنَّةِ 

 

Aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hari ini. 

Lantas datang Abu Bakar -raḍiyallāhu 
'anhu- lalu ia mendorong pintu. Aku 

bertanya, "Siapa ini?" Ia menjawab, "Abu 
Bakar." Aku katakan, "Sebentar." 

Selanjutnya aku pergi lalu aku katakan, 
"Wahai Rasulullah, ini Abu Bakar datang 
meminta izin (masuk)." Beliau bersabda, 
"Izinkan dia dan berilah kabar gembira 

Surga untuknya". 

 :احلديث .1322
نَُّه تَوَضَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

َ
أ يف أ
لَْزَمنَّ رُسول اهلل 

َ
صىلَّ اهلل -بيِتِه، ُثمَّ َخَرج، فَقال: أَل

ُكوَننَّ َمَعُه يَويِم َهَذا، َفَجاَء الَْمْسِجَد،  -علَيه وسلَّم
َ
وأَل
َه  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-فََسأَل َعِن انليبِّ  َفَقالُوا وَجَّ

ُل عنْ 
َ
سأ

َ
ثَرِهِ أ

َ
ُه، حىتَّ دَخَل َهاُهنَا، قال: فََخرَْجُت ىلَعَ أ

ِريٍس، فََجلَسُت ِعنَد ابَلاِب حىتَّ َقََض رُسوُل اهلل 
َ
بِْْئَ أ

أ، َفُقمُت إِيَلِه،  -صىَلّ اهلل عليه وسلَّم- َحاَجتَُه َوتَوَضَّ
َها،  َط ُقفَّ ِريٍس َوتَوَسَّ

َ
فَإَِذا ُهَو َقْد َجلََس ىلَعَ بِْْئِ أ

ُهَما يِف ابِلْئِ  ، فََسلَّمُت علَيه وَكَشَف َعْن َساقَيِه وَدالَّ
ُكوَننَّ 

َ
فُْت، فََجلَْسُت ِعند ابَلاِب، فُقلُت: أل ُثمَّ انرَْصَ

ايلَوَم، فَجاَء  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-بََوّاَب رُسول اهلل 
بُو بَكر 

َ
فََدَفَع ابَلاَب، فُقلُت: َمْن  -ريِضَ اهلل عنْهُ -أ

بُو بَْكٍر، فُقلُت: ىلَعَ رِْسلِ 
َ
َك، ُثمَّ َذَهبُت، َهَذا؟ َفَقاَل: أ

َفُقلُْت: يَا رُسوَل اهلل، َهَذا أبُو بكٍر يَْستَأِذُن، فَقاَل: 
هُ بِاجلَنَّةِ » ْ يِب بَْكٍر: « ائَْذْن هَلُ َوبرَشِّ

َ
ْقبَلُْت حىتَّ قُلُت أَل

َ
فَأ

َك  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اْدُخْل َورَُسوُل اهلل  ُ يُبرَشِّ
بُو بَك

َ
ٍر َحىتَّ َجلََس َعن يَِمنِي انليبِّ بِاجْلَنَِّة، فََدَخَل أ

، وَدىلَّ رِْجلَيِه يِف  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم- َمَعُه يِف الُقفِّ
 -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-ابِلْْئِ َكَما َصنََع رَُسوُل اهلل 

َوَكَشَف َعْن َساقَيِه، ُثمَّ رََجْعُت وََجلَْسُت، َوَقْد تََرْكُت 
أ َوَيلْحَ  ِِخ َيتَوَضَّ

َ
 -ُقيِن، َفُقلُْت: ِإْن يُرِِد اهلُل بُِفاَلٍن أ

َخاُه 
َ
َخرًيا يَأِت بِِه، َفإَِذا إِنَساٌن حُيَرُِّك ابلَّاَب،  -يُرِيُد أ

اِب، فُقلُت: ىلَعَ  فُقلُت: َمْن َهَذا؟ فَقاَل: ُعَمُر بن اخلَطَّ
صىلَّ اهلل عليه -رِْسِلَك، ُثمَّ ِجئُْت إىَِل رُسول اهلل 

ِذُن؟ فََسلَّ  -وسلَّم
ْ
ْمُت َعلَيِه وقُلُْت: َهَذا ُعَمُر يَْستَأ

ُه بِاجلَنَّةِ »َفَقال:  ْ َفِجئُْت ُعَمَر، َفُقلُت: « ائَْذْن هَلُ َوبرَشِّ

** 

1322. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ia 

berwudu di rumahnya kemudian keluar. Lalu ia berkata, 

"Aku akan menemani Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan aku akan bersamanya di hariku ini." Lantas 

ia mendatangi masjid lalu menanyakan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Orang-orang menjawab, "Beliau 

keluar ke arah sana." Ia berkata, "Aku pun keluar 

mengejarnya, aku menanyakannya sampai beliau 

masuk ke sumur Arīs. Aku duduk di dekat pintu hingga 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyelesaikan 

keperluannya dan berwudu. Aku pun berdiri 

menghampiri beliau. Ternyata beliau sedang duduk di 

atas sumur Arīs, di tengah-tengah tepinya. Beliau 

menyingkapkan kedua betisnya dan menjulurkan 

keduanya ke dalam sumur. Aku mengucapkan salam 

kepada beliau lalu kembali lagi duduk di dekat pintu. 

Aku berkata, "Aku akan menjadi penjaga pintu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hari ini. Lantas 

datang Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- lalu ia 

mendorong pintu. Aku bertanya, "Siapa ini?" Ia 

menjawab, "Abu Bakar." Aku katakan, "Sebentar." 

Selanjutnya aku pergi (menemui Nabi) lalu aku 

katakan, "Wahai Rasulullah, ini Abu Bakar datang 

meminta izin (masuk)." Beliau bersabda, "Izinkan dia 

dan berilah kabar gembira berupa Surga untuknya." 

Lalu aku datang menghampirinya hingga aku berkata 

kepada Abu Bakar, "Masuklah, dan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberimu kabar gembira 

berupa Surga." Abu Bakar masuk lalu duduk di 

samping kanan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di tepi 

sumur dan menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur 

seperti yang dilakukan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- serta menyingkapkan kedua 

betisnya. Kemudian aku kembali ke tempat dan duduk, 

dan aku membiarkan saudaraku berwudu serta 

menyusulku. Aku berkata, "Jika Allah menghendaki 

kebaikan untuk seseorang -yaitu saudaranya- Dia pasti 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َك رَُسوُل اهلل  ُ ِذَن َوُيبرَشِّ
َ
 -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-أ

صىلَّ اهلل عليه -بِاجلَنَِّة، َفَدَخَل فََجلََس َمَع رُسوِل اهلل 
، ُثمَّ يِف  -وسلَّم  الُقفِّ َعْن يََسارِِه وََدىلَّ رِْجلَيِه يِف ابِلْْئِ

-رََجْعُت َفَجلَْسُت، َفُقلُت: إِن يُرِِد اهلُل بُِفاَلٍن َخرًيا 
َخاهُ 

َ
َك ابَلاَب،  -يعيِن أ يَأِت بِِه، فََجاَء إِنَساٌن َفَحَرّ

ان، فُقلُت: ىلَعَ   فُقلُت: َمْن َهَذا؟ فَقاَل: ُعثَماُن بُن َعفَّ
 -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-رِْسِلَك، وَِجئُت انليِبَّ 

خرَبتُُه، فَقاَل: 
َ
ُه بِاجلَنَِّة َمَع بَلَوى »فَأ ائَْذْن هَلُ َوبرَشِّ

َُك رُسول اهلل « تُِصيبُهُ  -َفِجئُت، فُقلُت: اْدُخل َوُيبرَشِّ
بِاجلَنَِّة َمَع بَلَوى تُِصيبَُك،  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم

َجَد الُقفَّ َقْد ُمِلَئ، فََجلََس وَِجاَهُهم ِمَن فََدَخَل فَوَ 
تْلَُها ُقبُورَُهم.   وَّ

َ
الِشقِّ اآلَخِر.  قال سعيد بُن الُْمَسيِِّب: فَأ

َمَرِِن رُسول اهلل 
َ
صىلَّ اهلل عليه -وزاد يف رواية: َوأ

َد  -وسلَّم هُ مَحِ َ ِِبفِظ ابلاِب، وفيها: أنَّ ُعثَماَن ِحنَي برَشَّ
 ، ُثمَّ َقاَل: اهلُل الُْمْسَتَعاُن.-اىَل َتعَ -اهلل 

mendatangkannya. Tiba-tiba ada seseorang 

menggerak-gerakkan pintu. Aku pun bertanya, "Siapa 

ini?" Ia menjawab, "Umar bin Al-Khaṭṭāb." Aku berkata, 

"Sebentar." Kemudian aku mendatangi Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu mengucapkan salam 

kepadanya dan berkata, "Ini Umar meminta izin." 

Beliau bersabda, "Berilah ia izin dan berilah ia kabar 

gembira berupa Surga." Aku pun mendatangi Umar lalu 

berkata, "Beliau telah memberi izin dan memberimu 

kabar gembira berupa Surga." Lantas Umar masuk lalu 

duduk bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

di tepi sumur, di sebelah kiri beliau, dan menjulurkan 

kedua kakinya ke dalam sumur. Selanjutnya aku 

kembali dan duduk. Aku berkata, "Jika Allah 

menghendaki kebaikan untuk seseorang -maksudnya 

saudaranya- pasti Dia mendatangkannya. Tiba-tiba 

datang seseorang lalu menggerak-gerakkan pintu. Aku 

pun bertanya, "Siapa ini?" Ia menjawab, "Uṡmān bin 

'Affān." Aku berkata, "Sebentar." Aku mendatangi Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu mengabarkan 

kedatangannya kepada beliau. Beliau bersabda, 

"Berilah ia izin dan berilah ia kabar gembira berupa 

Surga beserta bencana yang menimpanya." Aku pun 

mendatangi Uṡmān lalu berkata, "Masuklah dan beliau 

memberimu kabar gembira berupa Surga beserta 

bencana yang akan menimpamu." Uṡmān masuk dan 

mendapati tepi sumur sudah penuh, maka dia pun 

duduk di hadapan mereka di sisi lainnya." Sa'īd bin Al-

Musayyab berkata, "Aku menakwilkannya sebagai 

posisi kubur mereka." Dalam sebuah riwayat, Abu 

Musa menambahkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintahkanku untuk menjaga pintu." 

Dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika Uṡmān 

diberi kabar gembira tersebut, dia memuji Allah -Ta'ālā- 

lalu berkata, "Allah tempat meminta pertolongan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنه-جاء يف حديث أيب موىس األشعري 
أ يف بيته وخرج يطلب انليب  أنَّه يف يوم من األيام توضَّ

-ويقول: أللزمن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-
يويم هذا، أي: أكون معه ذاهبا  -صىل اهلل عليه وسلم

صىل -انليب  يطلب -ريض اهلل عنه-وآتيا.  فخرج 
فأىت املسجد؛ ألنَّ الرسول عليه  -اهلل عليه وسلم

ا يف بيته يف ِمهنة  ا يف املسجد وإمَّ الصالة والسالم إمَّ
ا يف مصالح أصحابه  عليه الصالة -أهله، وإمَّ

** 

Dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- 

dikemukakan bahwa pada suatu hari dia berwudu di 

rumahnya dan keluar mencari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- seraya berkata, "Aku akan menemani 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada hariku 

ini." Yakni, aku akan bersamanya pergi dan pulang. 

Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu-keluar mencari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu mendatangi 

masjid, karena Rasulullah -'alaihi aṣṣalātu wa as-

salām- bisa berada di masjid, bisa juga di rumahnya 

sedang melakukan pekerjaan keluarganya, dan bisa 
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، فلم جيده يف املسجد فسأل عنه فقالوا: -والسالم
ه هاهنا، وأشاروا إىل ناحية أريس ويه بْئ حول  وجَّ

فخرج أبو موىس يف إثره حىت وصل إىل ابلْئ، قباء، 
هنالك فلزم باب  -صىل اهلل عليه وسلم-فوجد انليب 

.  فقَض -ريض اهلل عنه-البستان اذلي فيه ابلْئ 
حاجته وتوضأ ثم جلس  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

متوسطا للقف أي حافة  -عليه الصالة والسالم-
واكن أبو موىس  ابلْئ، ودىلَّ رجليه، وكشف عن ساقيه،

-ىلع ابلاب حيفظ باب ابلْئ اكحلارس لرسول اهلل 
ريض اهلل -، فاستأذن أبو بكر -صىل اهلل عليه وسلم

-، لكن لم يأذن هل أبو موىس حىت خيرب انليب -عنه
صىل اهلل عليه -، فقال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم

ه -وسلم : هذا أبو بكر يستأذن، فقال: "ائذن هل وبرشِّ
صىل اهلل -"، فأذن هل وقال هل: يبرشك رسول اهلل باجلنة

باجلنة. وهذه بشارة عظيمة، يبرشه  -عليه وسلم
صىل -باجلنة ثم يأذن هل أن يدخل يلكون مع الرسول 

صىل اهلل عليه -. فدخل ووجد انليب -اهلل عليه وسلم
-متوسطا القف فجلس عن يمينه؛ ألن انليب  -وسلم

يامن يف لك يشء، يعجبه اتل -صىل اهلل عليه وسلم
-فجلس أبو بكر عن يمينه وفعل مثل فعل انليب 

؛ دىلَّ رجليه يف ابلْئ، وكشف -صىل اهلل عليه وسلم
صىل اهلل عليه -عن ساقيه كراهة أن خيالف انليب 

واكن قد -، يف هذه اجللسة.  فقال أبو موىس -وسلم
إن يرد اهلل به خريا يأت به،  -ترك أخاه يتوضأ ويلحقه

ء واستأذن فقد حصل هل أن يبرش باجلنة، وإذا جا
ولكن استأذن الرجل اثلاين، فجاء أبو موىس إىل 

وقال هذا عمر قال:  -عليه الصالة والسالم-الرسول 
"ائذن هل وبرشه باجلنة"، فأذن هل وقال هل: يبرشك رسول 

باجلنة. فدخل فوجد انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
بكر ىلع القف، فجلس وأبا  -صىل اهلل عليه وسلم-

وابلْئ  -عليه الصالة والسالم-عن يسار الرسول 
ضيقة، ليست واسعة فهؤالء اثلالثة اكنوا يف جانب 
واحد. ثم استأذن عثمان وصنع أبو موىس مثل ما 

صىل اهلل عليه -صنع من االستئذان فقال انليب 
: "ائذن هل وبرشه باجلنة مع بلوى تصيبه"، فأذن -وسلم

juga sedang mengurus keperluan-keperluan para 

sahabatnya -'alaihi aṣṣalātu wa as-salām-. Ternyata 

dia tidak menemukan beliau di masjid. Lantas ia 

bertanya tentang beliau. Orang-orang menjawab, 

"Beliau pergi ke arah sana." Mereka memberi isyarat 

ke arah Arīs, yaitu sumur di sekitar Quba. Abu Musa 

pergi menyusul beliau hingga tiba di sumur lalu 

menemukan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di sana, 

ia pun diam di pintu kebun yang ada sumurnya itu. Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-menunaikan keperluannya 

dan berwudu, lalu Nabi -'alaihi aṣṣalātu wa as-salām- 

duduk di tengah-tengah tepi sumur, yaitu sisi sumur, 

dan menjulurkan kedua kakinya sambil menyingkapkan 

kedua betisnya. Sedangkan Abu Musa berada di dekat 

pintu untuk menjaga pintu sumur itu laksana penjaga 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Tiba-tiba Abu 

Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- meminta izin (masuk). Abu 

Musa tidak memberinya izin sampai memberitahukan 

terlebih dahulu kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Dia berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Ini Abu Bakar meminta izin." Beliau bersabda, 

"Berilah ia izin dan sampaikan kabar gembira 

kepadanya berupa Surga." Ia pun memberinya izin 

sambil berkata kepadanya, "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memberimu kabar gembira berupa 

Surga." Ini merupakan kabar gembira yang agung. Ia 

memberinya kabar gembira berupa Surga lalu 

memberinya izin untuk masuk agar bisa bersama Rasul 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Abu Bakar masuk dan 

menemukan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang 

berada di tengah-tengah tepi sumur. Ia pun duduk di 

sebelah kanannya karena Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- suka (mendahulukan) kanan dalam segala 

sesuatu. Abu Bakar duduk di sebelah kanan beliau dan 

melakukan seperti yang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lakukan; dia menjulurkan kedua kakinya di 

dalam sumur, serta menyingkap kedua betisnya karena 

tidak suka menyelisihi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam duduk tersebut. Abu Musa -yang 

meninggalkan saudaranya berwudu dan hendak 

menyusulnya- berkata, "Jika Allah menghendaki 

kebaikan untuk (saudaranya), niscaya Dia 

mendatangkannya." Jika dia datang dan meminta izin 

maka dia memperoleh kabar gembira berupa Surga. 

Akan tetapi datang lelaki kedua yang meminta izin. Abu 

Musa pun datang kepada Rasul -'alaihi aṣṣalātu wa as-

salām- sambil berkata, "Ini Umar." Beliau bersabda, 

"Berilah ia izin dan berilah ia kabar gembira berupa 

Surga." Dia pun memberinya izin dan berkata 

kepadanya, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
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 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:
  واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم 

 -صىل اهلل عليه وسلم-رشك الرسول هل وقال: يب
باجلنة مع بلوى تصيبك، فاجتمع يف حقه نعمة 

: احلمد هلل، اهلل -ريض اهلل عنه-وبلوى، فقال 
املستعان، ىلع هذه ابللوى، واحلمد هلل ىلع هذه 
البرشى، فدخل فوجد القف قد امتأل؛ ألنَّه ليس 
واسعا كثريا فذهب إىل انلاحية األخرى جتاههم، 

هلا وجلس ف يها ودىل رجليه وكشف عن ساقيه. أوَّ
ىلع أنها قبور  -أحد كبار اتلابعني-سعيد بن املسيب 

هؤالء؛ ألن قبور اثلالثة اكنت يف ماكن واحد، فانليب 
أبو بكر وعمر لكهم اكنوا يف  -صىل اهلل عليه وسلم-

حجرة واحدة، ُدفِنُوا مجيعا يف ماكن واحد، واكنوا يف 
ويرجعون مجيعا، ودائما يقول ادلنيا يذهبون مجيعا 

: ذهبت أنا وأبو بكر -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحباه 
ووزيراه، ويوم القيامة خيرجون من قبورهم مجيعا، 

ريض -فهم مجيعا يف ادلنيا واآلخرة. فجلس عثمان 
ه  -اهلل عنه  -صىل اهلل عليه وسلم-جتاههم، وبرشَّ

نَّة مع بلوى تصيبه، وهذه ابللوى يه ما حصل هل باجل
من اختالف انلاس عليه وخروجهم  -ريض اهلل عنه-

، حيث -ريض اهلل عنه-عليه، وقتلهم إِيَّاه يف بيته 
دخلوا عليه يف بيته يف املدينة وقتلوه وهو يقرأ 

 .القرآن، وكتاب اهلل بني يديه

memberimu kabar gembira berupa Surga." Umar 

masuk dan mendapati Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan Abu Bakar di tepi sumur. Ia pun duduk di 

sisi kiri Rasul -`alaihi aṣsalatu wa as-salam- sedangkan 

sumur itu sempit, tidak luas. Ketiga orang itu berada di 

satu sisi. Selanjutnya Uṡmān meminta izin. Abu Musa 

pun meminta izin (kepada Nabi) sebagaimana yang 

dilakukannya. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Berilah ia izin dan berilah ia kabar gembira 

berupa Surga beserta musibah yang akan 

menimpanya." Ia pun memberinya izin sambil berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberimu 

kabar gembira berupa Surga beserta musibah yang 

akan menimpamu." Dengan demikian, dia akan 

mendapatkan Surga dan musibah. Uṡmān -raḍiyallāhu 

'anhu- berujar, "Segala puji hanya milik Allah. Allah 

tempat meminta pertolongan atas musibah ini, dan 

segala puji hanya milik Allah atas kabar gembira ini." 

Dia pun masuk lalu mendapati sisi sumur sudah penuh 

karena sisi tersebut tidak terlalu luas. Ia pun menuju ke 

arah lain di hadapan mereka dan duduk di sana, 

menjulurkan kedua kakinya, dan menyingkap kedua 

betisnya. Sa'īd bin Al-Musayyab -seorang pembesar 

tabiin- menakwilkannya bahwa itu adalah posisi 

kuburan mereka. Sebab, kuburan ketiga orang itu 

berada di satu tempat; Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, Abu Bakar dan Umar. Semuanya dalam satu 

ruangan. Mereka semua dikuburkan dalam satu 

tempat. Dulu mereka di dunia pergi bersama dan 

pulang bersama. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

senantiasa bersabda, "Aku pergi bersama Abu Bakar 

dan Umar, dan aku datang bersama Abu Bakar dan 

Umar." Keduanya adalah dua sahabat dan penolong 

beliau. Pada hari kiamat kelak, mereka akan bangkit 

dari kuburnya bersama-sama. Dengan demikian, 

mereka itu bersama-sama di dunia dan akhirat. Lantas 

Uṡmān -raḍiyallāhu 'anhu- duduk di hadapan mereka. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberinya kabar 

gembira berupa Surga beserta musibah yang akan 

menimpanya. Musibah ini adalah tindakan orang-orang 

yang berselisih dengannya dan memberontak 

kepadanya, serta tindakan mereka membunuhnya di 

rumahnya -raḍiyallāhu 'anhu-. Para pemberontak 

tersebut masuk ke rumahnya di Madinah dan 

membunuhnya pada saat dirinya sedang membaca 

Alquran dan Kitabullah berada di hadapannya. 
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، 4/1868(. مسلم: )ج7097، ح9/54( )ج3695، ح5/13( واللفظ هل )ج3674، ح5/8الرواية األوىل: متفق عليها: ابلخاري: )ج راوي احلديث:
َمَرِِن رُسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم ِِبفِظ ابلاِب" أخرجها ابلخاري يف صحيحه: )ج(. الرواية اثلانية: الزيادة األو2403ح

َ
(. وأما 7262، ح9/89ىل: "َوأ

َد اهلل َتَعاىَل، ُثمَّ قَاَل: اهلُل الُْمْستََعاُن"، فقد أخرجها ابلخاري  هُ مَحِ َ  .(6216، ح8/48أيضا: )جالزيادة اثلانية: "أنَّ ُعثَماَن ِحنَي برَشَّ

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُه : أي: توجه •  .وَجَّ

ِريٍس : بْئ اكن غريب مسجد قباء، واألريس يف لغة أهل الشام: الفالح •
َ
 .بِْْئَ أ

 .قَََض َحاَجتَُه : فرغ من حاجته من ابلول أو الغائط •

َها : وهو املبين حول ابلْئ •  .ُقفَّ

 .َساقَيِه : تثنية ساق، ويه ما بني الركبة والقدم •

ُهَما : أرخاهما وأنزهلما •  .دالَّ

 .لرِّسل:اهلينة واتلأين، وىلع رسلك معناها: تمهل واتَّئِدىلَعَ رِْسِلَك : ا •

 .الِشقِّ اآلَخِر : اجلانب اآلخر •

ِِخ : أبو رهم •
َ
 .تََرْكُت أ

 .إِن يُرِِد به َخرًيا : أي يلنعم باحلضور مع رسول اهلل والِبَشارة باجلنَّة •

 .وِجاَهُهم : مقابلهم من اجلانب اآلخر •

 .بلوى : بلية ومصيبة •

تْلُ  • وَّ
َ
ت جلوسهم ىلع الشلك اذلي جلسوا عليه بشلك ما عليه قبورهمفَأ  .َها : فرسَّ

 :وائد احلديثف
 .استحباب اتلبشري باخلري كما فعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيث برش أصحابه اثلالثة باجلنة .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع مالزمة الرسول  .2

 .وأنهم من أهل اجلنة -ريض اهلل عنهم-بيان فضائل أيب بكر وعمر وعثمان  .3

صىل -بما سيصيب فوقع ما أخرب به رسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-عثمان  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث من دالئل انلبوة؛ فقد أخرب رسول اهلل  .4
 .-اهلل عليه وسلم

 .جواز رجاء اإلنسان اخلري ألهله وأخيه .5

ن قبل ادلخول ىلع انلاس، ينبيغ أن يكون االستئذان ِبسن أدب، ذكر االسم اشتمل احلديث ىلع آداب االستئذان؛ منها:البد من االستئذا .6
 .عند االستئذان،فال يدخل املستأذن حىت يؤذن هل

 .جواز اتلربع خبدمة اآلخرين .7

 .استحباب اجللوس عن يمني املقيم يف املاكن؛ ألنها أرشف اجلهات .8

 .جواز اجللوس إذا دخل ماكنا حيث جيد فرااغ .9

، فأوتلها قبورهم فيه وقوع اتلأويل يف ايلقظة، وهو ما يسىم الفراسة، ومراده اجتماع الصاحبني مع انليب -رمحه اهلل-ملسيب تأويل سعيد بن ا .10
يف ادلفن، وانفراد عثمان عنهم يف ابلقيع، ويف احلديث تأويل آخر وهو دخوهلم بهذا الرتتيب مؤول برتتيبهم بعده يف  -صىل اهلل عليه وسلم-

 .اخلالفة

 . ىلع توقيع املصيبة، ومحد اهلل تعاىل ىلع الرساء والرضاءالصرب .11

 .من استُْعِمل ىلع أمر الينبيغ هل اتلرصف بيشء إال بإذن ُمستعِمِله .12

 .حديث اآلحاد الصحيح حجة بنفسه يف العقيدة واألحاكم الرشعية .13

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1423عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، 1426الرياض،  ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش،1428بريوت، 
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ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ط
ه. نزهة املتقني 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1 برئاسة محد بن نارص العمار، طالرتاث العريب، بريوت. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (3073) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ما أصاب انلاس : حازوه وحصلوا عليه •

 .من ادلنيا : من املال واجلاه وغري ذلك •

 .يلتَوِي : ينثين وَينَْعِطف ىلع بطنه الرشيف من اجلوع •

 .ادلقل : اتلمر الرديء •

 :وائد احلديثف
عليما بيان ما اكن عليه انليب عليه الصالة والسالم من الزهد ولم يكن ذلك عن حاجة وفقر، وإنما اكن ذلك زهدا يف ادلنيا وإيثارا لآلخرة، وت .1

 .ألصحابه وأمته بأن ال ينغمسوا يف الشهوات واملذلات

 .ن لرسوره كما اكن أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمينبيغ ىلع األصحاب واتلالميذ معرفة حال كبريهم واعملهم، فيتأملون ألمله ويفرحو .2

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د.ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف  -ه. 1418األوىل، انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة 

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،  -ه. 1407د.مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

 -صَّل اهلل عليه وسلم-لقد رأيت رسول اهلل 
 به َيَظلُّ 

ُ
قَِل ما َيْمأل  ايلوَم يَلَْتوِي ما جيُد من ادلَّ

 بَطنه
 

Sungguh aku telah melihat Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sepanjang 

hari kelaparan, karena beliau tidak 
mendapatkan kurma jelek (berkualitas 

rendah) untuk mengisi perutnya. 

 :احلديث .1323
قال: ذكر  -ريض اهلل عنهما-ري عن انلعمان بن بش

ما أَصاب انلاس  -ريض اهلل عنه-عمُر بن اخلطاب 
صىل اهلل عليه -من ادلنيا، فقال: لقد رأيت رسول اهلل 

 به  -وسلم
ُ
قَِل ما َيْمأل َيَظلُّ ايلوَم يَلْتَوِي ما جَيُد من ادلَّ

 بَطنه.

** 

1323. Hadis: 

Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'Anhuma, ia 

berkata, Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu 'Anhu 

menyebutkan tentang apa yang telah didapatkan oleh 

manusia dari dunia, ia berkata, "Sungguh aku telah 

melihat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

sepanjang hari kelaparan, karena beliau tidak 

mendapatkan kurma jelek (berkualitas rendah) untuk 

mengisi perutnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ما أصاب انلاس من ادلنيا  -ريض اهلل عنه-ذكر عمر 
ملا فتح اهلل عليهم من األمصار، وما مجعوا من 

 عليه صىل اهلل-الغنائم، فقال: لقد رأيت رسول اهلل 
يلتوي من اجلوع، وما جيد ما يمأل به بطنه  -وسلم

 .حىت رديء اتلمر، ال جيد منه ما يسد به جوعه

** 

Umar Radhiyallahu 'Anhu menyebutkan tentang 

karunia yang telah didapatkan oleh kaum muslimin 

ketika Allah Ta'ala (dengan perantara mereka -edit) 

menaklukkan berbagai kota dan harta rampasan telah 

mereka kumpulkan. Ia berkata, "Sungguh aku telah 

melihat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Salam 

sepanjang hari kelaparan, karena beliau tidak 

mendapatkan sesuatu yang dapat mengganjal 

perutnya kecuali kurma berkualitas rendah. 
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رشح رياض الصاحلني، للشيخ  -ه. 1430، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار -دار إحياء الرتاث العريب. 
 .كشف املشلك، تأيلف ابن اجلوزي، دار الوطن -ه. 1426حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

   (4244) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ِة، ما منهم رجل لقد رأيت سبعني من أهل ال فَّ صُّ
  عليه رداء

Aku telah melihat tujuhpuluh orang dari 
Ahlush shuffah, tidak seorang pun dari 

mereka mengenakan pakaian jubah. 

 :احلديث .1324
يت  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َ
قال: لََقد َرأ

ا  ِة، َما ِمنُهم رَُجل َعلَيه رَِداء، إَِمّ فَّ سبعني من أهل الصُّ
ا ِكَساء، قد َرَبطوا يف أعناقِهم، فمنها ما يبلُغ إِزَ  ار، وإِمَّ

نصف الساقني، ومنها ما يبلغ الكعبني، َفَيْجَمُعُه بيده 
 َكَراِهيََة أن تُرى عوَرتُه.

** 

1324. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, sera marfu', 

"Aku telah melihat tujuhpuluh orang dari Ahlush 

shuffah, tidak seorang pun dari mereka mengenakan 

pakaian jubah, sebagian hanya memakai bawah 

(sarung) atau baju bagian atas melainkan mereka 

mengikatnya di lehernya. Ada pakaian yang sampai ke 

setengah betis dan ada juga yang sampai dua mata 

kaki. Lalu ia memegang kain itu dengan tangannya 

karena tidak suka auratnya terlihat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أهل الصفة هم أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم 
من املهاجرين الفقراء اذلين تركوا ديارهم وأمواهلم 

منها إىل املدينة بعد أن اكنت أحب  يف مكة وهاجروا
ابلالد إيلهم. واكن أهل الصفة أكرث من سبعني رجال، 
والصفة سقيفة مظللة اكنت موجودة يف آخر مسجد 
انليب صىل اهلل عليه وسلم ينام حتتها هؤالء الفقراء 
من املهاجرين. أما ثيابهم اليت اكنوا يرتدونها يف 

و هريرة ريض اهلل الصيف ويف الشتاء فيخربنا عنها أب
عنه وقد اكن أحد أصحاب الصفة فيقول: )ما منهم 
رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء(، إذ إنه من أجل 
أن يلبس أحدهم رداء ال بد أن يلبس حتته إزارا 
فالرداء يقال عنه ايلوم ابلدلة واكنت تسىم أيضا 
ُحلة، وأبو هريرة يذكر أن أحدهم ما اكن يلىق هذا 

هو ثوب واحد يسرت به نفسه من أىلع إىل  اليشء، بل
أسفل يشبه ما يسىم ايلوم املالية القصرية. قال أبو 
هريرة: )قد ربطوا يف أعناقهم( أي: يربطها أحدهم 
يف رقبته كما يربط الصيب ثوبه يف رقبته؛ ألنه ال 
يكفيه اثلوب اذلي عليه أن يفصله ويلبسه، وإنما 

م قال أبو هريرة: طرفه يف رقبته ريض اهلل عنهم.  ث
)فمنها ما يبلغ نصف الساقني(  أي: أن الطول هلذا 
اثلوب من املنكب إىل نصف الساقني، فال يصل إىل 
الكعبني. ثم قال: )ومنها ما يبلغ الكعبني فيجمعه 

** 

Ahlush shuffah adalah para sahabat nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dari kalangan Muhajirin 

fakir yang meninggalkan tempat tinggal dan harta 

mereka di Mekkah dan berhijrah ke Madinah setelah 

sebelumnya menjadi negeri yang paling mereka cintai. 

Ahlush shuffah berjumlah lebih dari tujuhpuluh lelaki. 

Shuffah adalah serambi yang dinaungi dan berada di 

ujung masjid Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam. Orang-orang Muhajirin yang fakir ini tidur 

dibawah naungan tersebut. Sedangkan pakaian yang 

dikenakan mereka pada musim panas dan dingin 

seperti Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu 

mengabarkannya kepada kita dan dia sendiri salah 

seorang dari Ahlush shuffah. Ia berkata, "Tak ada 

seorang pun di antara mereka yang mengenakan 

jubah, kalau tidak kain bagian bawah maka pakaian 

atas." Jika seseorang mengenakan jubah maka ia 

harus mengenakan kain bawahan (sarung) di 

bawahnya. Ar-Rida sekarang ini ialah Al-Badlah 

(seragam-jas) namanya. Juga dinamakan Hullah 

(baju). Abu Hurairah menuturkan bahwa tak seorang 

pun dari mereka mempunyai pakaian ini, yang ada 

hanya berupa kain yang menutupinya dari bagian 

paling atas sampai paling bawah, sekarang dikenal 

dengan nama Al-Malayah (pakaian) pendek. Abu 

Hurairah berkata: (mereka mengikatkannya ke leher) 

artinya mengikatkan kain mereka ke lehernya seperti 

anak kecil melakukannya karena kain yang tidak cukup 

untuk dibentuk polanya dan digunakan, jadi ujung 

kainnya di lehernya Radhiyallahu 'Anhu. Kemudian 

Abu Hurairah berkata: (sebagiannya sampai ke 

pertengahan betis) artinya panjang kainnya dari 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلني اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ي أهل الصفة : زهاد من الصحابة ؛ فقراء غرباء ، اكنوا يأوون إىل صفة يف آخر مسجد انليب صىل اهلل عليه وسلم ، ويه موضع مظلل اكنت تأو •

 .إيله املساكني

 .رداء : ما يسرت أاعيل ابلدن فقط من ثوب وحنوه •

 .اإلزار : ما يسرت أسافل ابلدن فقط •

 . الكساء : اللباس •

ما عورته : العورة: اخللل والعيب يف اليشء ولك بيت أو موضع فيه خلل خيىش دخول العدو منه ويف اتلزنيل العزيز }يقولون إن بيوتنا عورة و •
 يه بعورة إن يريدون إال فرارا{ ولك ما يسرته اإلنسان استناكفا أو حياء

 :وائد احلديثف
 .بس اثلوب الواحدجواز ل .1

 .جواز املبيت يف املسجد .2

 .زهد أهل الصفة وانقطاعهم للعلم واجلهاد يف سبيل اهلل .3

 .فيه ديلل ىلع أنه ليس من رشط صحة الصالة سرت العاتقني .4

 .حرص املؤمن ىلع سرت عورته .5

يسرت العورة، وقد أثابهم اهلل ىلع ذلك  فضيلة الصحابة ريض اهلل عنهم، وصربهم ىلع الفقر، وضيق احلال، واالجزتاء من اللباس ىلع ما .6
 .ةفاستخلفهم يف األرض، ومكن هلم دينهم وبدهلم من بعد فقرهم غىن، ومن بعد خوفهم أمنا مع ما أعد اهلل هلم يف اآلخرة من اثلواب يف اجلن

 املراجع:املصادر و

الشيخ: سليم بن عيد -ه. بهجة انلاظرين1430: الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن العماردار كنوز اشبيليا 
ه.  رشح رياض الصاحلني املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني دار الوطن للنرش، الرياض الطبعة: 1418الطبعة األوىل -اهلاليل دار ابن اجلوزي 

بريوت الطبعة: األوىل،  -ري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق دار ابن كث - ـهرياض الصاحلني  لإلمام انلووي، حتقيق د. ماهر بن ياسني الفحل  1426
 انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -م .  2007 - ـه 1428

مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  -محد حطيبة أ الطبيب الشيخ: املؤلف الصاحلني رياض رشح. ه1422 األوىل، الطبعة
دار -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق خليل مأمون شيحا - http://www.islamweb.net اإلسالمية

 .ه1425الطبعة الرابعة -بريوت-املعرفة
   (3645) الرقم املوحد:

بيده كراهية أن ترى عورته( أي: أنه يف أثناء الصالة 
يلمه ىلع نفسه حىت ال ترى عورته وهو راكع أو 

 اهلل تبارك وتعاىل عنهم أمجعني. وهذا هو ساجد ريض
حال كثري من الصحابة ريض اهلل عنهم، فقد اعشوا 
ىلع الفقر واحلاجة ولم يركنوا إىل ادلنيا وزينتها، حىت 
ملا فتحت عليهم ادلنيا لم ينشغلوا بها ، وظلوا ىلع 

 .قناعتهم وزهدهم، حىت توفاهم اهلل تعاىل

pundak sampai ke mata kaki atau separuh betis. 

Kemudian dia berkata, (diantaranya ada yang sampai 

ke mata kaki lalu dihimpunnya dengan genggaman 

tangan khawatir tersingkap auratnya) artinya saat 

shalat kainnya dihimpun hingga tak terlihat auratnya 

baik waktu rukuk atau sujud Radhiyallah 'Anhum. Inilah 

keadaan banyak dari sahabat Radhiyallah 'Anhum, 

mereka hidup dengan kefakiran dan kekurangan, tidak 

terpesona dengan dunia dan perhiasannya. Bahkan 

setelah penaklukan negri-negri mereka tetap tak ambil 

pusing dengannya, eksis dengan qana'ah dan zuhud 

mereka sampai Allah mewafatkan mereka. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

24 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األدعية واألذاكر < أسباب إجابة ادلاعء وموانعهالفضائل واآلداب < فقه  اتلصنيف:

 .جهرواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ما راوي احلديث:

ْسلَِِمّ  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-بَُريَْدة بن احلَُصيب األ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األحد : أي اذلي ال رشيك هل يف ذاته وال صفاته وال ربوبيته وال ألوهيته •

 .الصمد : هو السيد اذلي يقصده اخللق للحوائج •

لقد سأل اهلل باسمه اذلي إذا ُسئَِل به أعطى، 
  وإذا ُدِِعَ به أجاب

Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pada-
Mu, aku bersaksi bahwa Engkau adalah 

Allah, tiada tuhan yang berhak disembah 
selain Engkau, yang Mahaesa dan Maha 
berdiri sendiri, yang tidak beranak dan 

tidak diperanakkan, dan tidak ada satu pun 
sekutu bagi-Nya 

 :احلديث .1325
صىل اهلل -قال: سمع انليب  -ريض اهلل عنه-عن بريدة 

رجال يقول: امهلل إين أسألك بأين أشهد  -عليه وسلم
أنك أنت اهلل ال هلإ إال أنت، األحد الصمد، اذلي لم 

لقد »ولم يودل، ولم يكن هل كفوا أحد.  فقال: يدل، 
سأل اهلل باسمه اذلي إذا ُسئَِل به أعطى، وإذا ُدِِعَ به 

 «أجاب

** 

1325. Hadis: 

Dari Buraidah -raḍiyallāhu 'anhu- berkata: Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mendengarkan 

seorang pria berdoa: “Ya Allah, sesungguhnya aku 

meminta pada-Mu dimana aku bersaksi bahwa Engkau 

adalah Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain 

Engkau, yang Mahaesa dan Maha berdiri sendiri, yang 

tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada 

satu pun sekutu bagi-Nya.” Maka beliau bersabda, 

“Engkau telah meminta kepada Allah dengan nama-

Nya, yang jika ia diminta dengan nama tersebut maka 

Dia akan memberi, dan jika Dia dimohon dengannya 

maka Da akan memenuhi.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -هذا ادلاعء العظيم اذلي سمع انليب 
هذا األعرايب يدعو به ويتوسل إىل اهلل تضمن  -وسلم

اسم اهلل تعاىل األعظم، واشتمل ىلع توحيد اهلل وأنه 
أحد صمد يسأهل انلاس حواجئهم، وهو لم يدل ألنه 

م يودل، ولم المثيل هل وألنه مستغن عن لك أحد، ول
يكن هل كفواً أحد فليس هل أحد يماثله ال يف ذاته 
وال يف صفاته وال يف أفعاهل. فهذه املعاين العظيمة اليت 
يه أصل ومدار اتلوحيد جعلت هذا ادلاعء أعظم 
أنواع األدعية، وما من عبٍد داع اهلل به إال أعطي ما 

 .سأل

** 

Doa agung yang didengarkan oleh Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dari seorang Arab badui yang ia 

gunakan untuk berdoa dan bertawassul kepada Allah 

ini mengandung nama Allah -Ta’ālā- yang Maha 

Agung. Juga mengandung Tauhid kepada Allah dan 

bahwa Ia adalah Mahaesa, Tunggal dan berdiri sendiri, 

seluruh manusia meminta hajat-hajat mereka pada-

Nya. Dan Dia tidak beranak, karena tiada tandingan 

bagi-Nya, dan Dia tidak membutuhkan siapapun. Dia 

tidak diperanakkan dan tiada satu pun tandingan bagi-

Nya, sehingga tidak satu pun yang menyamai-Nya, 

baik dalam zat, sifat maupun perbuatan-Nya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

25 
 

 :وائد احلديثف
 .قبل ادلاعء -تعاىل-استحباب تقديم هذا اثلناء ىلع اهلل  .1

 .سىنبادلاعء بأسمائه وصفاته احل -تعاىل-استحباب اتلوسل إىل اهلل  .2

 .احلسىن يتفاضل بعضها ىلع بعض، وهو مذهب أهل السنة واجلماعة -تعاىل-أن أسماء اهلل  .3

 .انفراد اهلل باأللوهية والصمدية .4

 .إثبات كمال اهلل تعاىل ألنه لم يدل ولم يودل .5

 .معرفة اسم اهلل األعظم .6

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عب بريوت. سنن الرتمذي، ملحمد بن  -د احلميد: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، لسليمان بن األشعث السِّ
 -مرص-عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن  -شعيب األرنؤوط  م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق:1975 - ـه 1395الطبعة اثلانية، 
م. السنن الكربى للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه:  2001 - ـه 1421الطبعة األوىل،  -مؤسسة الرسالة  -الرتيك 

م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل الفوزان، طبعة دار  2001 - ـه 1421الطبعة األوىل،  -بريوت-شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة  
 1423الطبعة اخلاِمَسة،  -مكة املكرمة -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي  1428الطبعة األوىل -ابن  اجلوزي

من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان، مؤسسة الرسالة.  فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث  2003 - ـه
 .ه1427الطبعة األوىل  -املكتبة اإلسالمية القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -للشيخ ابن عثيمني

   (5486) الرقم املوحد:
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  لقد قُلِْت لكَِمة لو ُمزَِجت بماء ابلحر لََمزََجْتُه!

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, 
Aku berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, "Cukuplah bagi engkau Ṣafiyyah 
itu begini dan begitu." Sebagian perawi 
hadis ini mengatakan: Yang dimaksud 

Aisyah itu ialah bahwa Ṣafiyah itu pendek. 
Lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Kamu telah mengatakan suatu 
perkataan yang apabila dicampur dengan 

air laut niscaya akan merubahnya!” Aisyah 
juga berkata, Aku juga pernah 

memperagakan tingkah laku seseorang 
kepada beliau, lalu beliau bersabda, “Aku 

tidak suka memperagakan tingkah laku 
seseorang meskipun aku mendapatkan 

upah sekian dan sekian (dari harta dunia).” 
(HR Abu Daud dan Tirmiżi dan ia berkata, 

"Hadis hasan sahih." Makna kata 
"Mazajathu" yakni mencampurinya dengan 

campuran yang dapat merubah rasanya 
atau baunya karena begitu busuk atau 

jeleknya. 

 :احلديث .1326
صىل -قالت: قلت للنيب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

: َحْسبُك من صفية كذا وكذا. قال -اهلل عليه وسلم
لقد قُلِْت لكَِمة لو »بعض الُرَواة: َتْعين َقِصرية، فقال: 

قالت: وَحَكيُْت هل إِنَْسانًا « ُمزَِجت بماء ابلحر لََمزََجتُْه!
ين َحَكيُْت إِنَْسانًا وإن يل كذا وكذا»فقال: 

َ
ِحبُّ أ

ُ
 «.ما أ

** 

1326. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata: Aku berkata 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Cukuplah 

bagi engkau Ṣafiyyah itu begini dan begitu." Sebagian 

perawi hadis ini mengatakan: Yang dimaksud Aisyah 

itu ialah bahwa Ṣafiyah itu pendek. Lalu beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Kamu telah 

mengatakan suatu perkataan yang apabila dicampur 

dengan air laut niscaya akan merubahnya!” Aisyah juga 

berkata: Aku juga pernah memperagakan tingkah laku 

seseorang kepada beliau, lalu beliau bersabda, “Aku 

tidak suka memperagakan tingkah laku seseorang 

meskipun aku mendapatkan upah sekian dan sekian 

(dari harta dunia)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -َذكرت صفية  -ريض اهلل عنها-أن اعئشة 
يف غيبتها بما يَِعيبُها وييُِسُء إيلها، ويه: أنها  -عنها

ها ؛ وذلك من باب حتقري-ريض اهلل عنها-قصرية 
، محلها -صىل اهلل عليه وسلم-وتصغريها أمام انليب 

ىلع ذلك ما يكون اعدة بني النساء من الغرية، فقال 
: لو خالطت لكمتك ماء -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menyebutkan tentang 

Ṣafiyyah -raḍiyallāhu 'anhā- kekurangan fisiknya dan 

menjelekkannya sedangkan ia tidak ada saat itu yaitu 

bahwa dia -raḍiyallāhu 'anhā- pendek; dengan tujuan 

menghina serta meremehkannya di hadapan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Faktor yang membuatnya 

melakukan hal tersebut adalah tabiat para wanita yang 

terbakar rasa cemburu. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Andai perkataanmu mencampuri air 
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  ق اذلميمةالفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخال اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .حسبك : اكفيك •

 .: خلطت مزجت •

 .ملزجته : خلالطته خمالطة يتغري بها طعمه أو رحيه لشدة نتنها وقبحها •

 .حكيت هل إنسانا : فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوهل منتقصا •

 :وائد احلديثف
 .هذا احلديث من أبلغ الزواجر يف الغيبة .1

 .شدة حتريم الِغيْبة .2

 .وصف العيوب ابلدنية جزء من الغيبة .3

 .بيان شدة َغرية الرَضائر بعضهن من بعض .4

 .تصغري شأن ادلنيا وما فيها إذا قُورن برضا اهلل تعاىل وعدم سخطه .5

 .أن تقليد اهليئات ىلع سبيل اتلحقري واتلنقيص من الغيبة املحرمة .6

 .أن الصحابة غري معصومني من اخلطأ .7

 .للمنكر -صىل اهلل عليه وسلم-عدم إقراره  .8

 املراجع:املصادر و

ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ، 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1اض الصاحلني لسليم اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح ري
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1395، مرص، 2وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط

، دار الفكر، 1الرياض. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري، ط -، مكتبة املعارف 5الرتغيب والرتهيب لألبلاين، طه. صحيح 1428بريوت، 
،مكتبة 3ه. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. اتليسري برشح اجلامع الصغري للمناوي ، ط1422بريوت، 

ه. سنن الرتمذي، نرش: 1356، املكتبة اتلجارية الكربى ، مرص، 1ه. فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ، ط1408الرياض،  -افيع اإلمام الش
 اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 .م2001 - ـه1421رشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، م
   (3705) الرقم املوحد:

ت من لونه وطمعه وراحئته؛ وذلك لعظمها  ابلحر لَغريَّ
أي: َفَعلت -وشدة خطرها.    قالت: وَحَكيُْت هل إنسانا 

حتقريا هل، فقال: ما يرسِن أن أحتدث بَِعيْبه  -فعلهِمثْل 
أو ما يرَسِن أن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوهل ىلع 
ْعِطيت كذا وكذا من 

ُ
وجه االنتقاص واالحتقار، ولو أ

 .ادلنيا

laut, niscaya akan merubah warna, rasa, dan baunya.” 

Hal itu disebabkan karena besar dan sangat 

berbahayanya dosa tersebut. Aisyah -raḍiyallāhu 

'anhā- berkata, Aku juga pernah memperagakan 

tingkah laku seseorang kepada beliau yakni melakukan 

seperti apa yang telah dilakukannya sebagai bentuk 

penghinaan atasnya, lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Aku tidak suka menceritakan 

tentang aibnya, atau aku tidak suka berbuat seperti apa 

yang telah ia perbuat, atau berkata seperti apa yang 

telah ia katakan dengan tujuan merendahkan dan 

menghinakannya, meskipun aku diberi upah sekian 

dan sekian banyaknya dari harta dunia.” 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .-صىل اهلل عليه وسلم-: زمن حياة رَُسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم- َعهد رَُسول اهلل •

 .ُغالما : الصغري يف السن •

 .َفَما يَمنَُعيِن ِمن الَقول : أي: من اتلحديث •

َسنُّ ِمينِّ : أكرب سنًّا •
َ
 .أ

 :وائد احلديثف
 .جواز حضور الصبيان جمالس الكبار وجمالس العلم .1

ل العلم يف ِصَغره .2  .الغالم َيتََحمَّ

 .لرشف كبارهم؛ فهم يعلمون أنهم ىلع خري ما دام العلم يأتيهم عن أكابرهم -صىل اهلل عليه وسلم-بة رسول اهلل معرفة صحا .3

 .األدب مع الكبار من أهل العلم .4

 املراجع:املصادر و

ني، حممد ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحل1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر ياسني 1425يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 

ارص العمار، كنوز ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن ن1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

صَّل اهلل عليه -لقد كنت لَع عهد رسول اهلل 
غالًما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعين  -وسلم

 من القول إال أن هاهنا رجاال هم أسن مين
 

Pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- aku masih muda belia. Aku hafal 
apa yang disampaikan oleh Rasulullah. 
Tidak ada yang menghalangiku untuk 
berbicara, kecuali karena di sana ada 

orang-orang yang lebih tua dariku. 

 :احلديث .1327
قال: لقد كنت  -عنهريض اهلل -عن سمرة بن جندب 
ُغالما،  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع َعْهِد رسوِل اهلل 

فكنت أحفظ عنه، فما يمنعين من القول إال أن 
. َسنُّ ِمينِّ

َ
 هاهنا رَِجااًل هم أ

** 

1327. Hadis: 

Dari Samurah bin Jundub -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, "Pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- aku masih muda belia. Aku hafal apa yang 

disampaikan oleh Rasulullah. Tidak ada yang 

menghalangiku untuk berbicara, kecuali karena di sana 

ada orang-orang yang lebih tua dariku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه اكن صغري  -ريض اهلل عنه-ة بن جندب خيرب سمر
، واكن -صىل اهلل عليه وسلم-السن يف زمن انليب 

، وما اكن -صىل اهلل عليه وسلم-حيفظ بعض أقواهل 
يمنعه من اتلحديث بها إال أن هناك من هو أكرب منه 

 .سنا

** 

Samurah bin Jundub -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa dirinya masih muda belia pada masa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia hafal beberapa sabda 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Hanya saja tidak ada 

yang menghalanginya untuk menceritakannya selain 

karena di sana ada orang-orang yang lebih tua darinya. 
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ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث 1430إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 
 .ه1423العريب، بريوت، الطبعة: 

   (3130) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ْفَرُح 
َ
ُ أ َحِدُكْم، َسَقَط لََعَ َّللَّ

َ
بَِتْوَبِة َعْبِدهِ ِمْن أ

ْرِض فاَلَة
َ
َضلَُّه يِف أ

َ
  بَِعريِهِ، َوقَْد أ

Allah lebih gembira untuk menerima 
taubat hamba-Nya daripada salah seorang 

dari kalian yang menemukan 
tunggangannya setelah tersesat di gurun 

pasir. 

 :احلديث .1328
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-ك عن أنس بن مال

فَْرُح بِتَْوَبِة َعبِْدِه »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َ
ُ أ َّللَّ

رِْض 
َ
َضلَُّه يِف أ

َ
َحِدُكْم، َسَقَط ىلَعَ بَِعرِيهِ، َوقَْد أ

َ
ِمْن أ
َشدُّ َفرًَحا بِتَْوَبِة َعبِْدهِ ِحنَي »ويف رواية: «. فاََلةٍ 

َ
ُ أ َّلَلَّ

رِْض فاََلٍة، َيتُوُب إِيَلِْه، مِ 
َ
َحِدُكْم اَكَن ىلَعَ َراِحلَِتِه بِأ

َ
ْن أ

ىَت 
َ
يَِس ِمنَْها، فَأ

َ
ابُُه، فَأ فَاْنَفلَتَْت ِمنُْه وََعلَيَْها َطَعاُمُه َورَشَ

يَِس ِمْن َراِحلَِتِه، 
َ
َشَجَرًة، فَاْضَطَجَع يِف ِظلَِّها، وَقْد أ

َخَذ  َفبَيْنَا ُهَو َكَذلَِك ِإَذا ُهَو بَِها، قَائَِمةً 
َ
ِعنَْدُه، فَأ

نَْت َعبِْدي 
َ
ِة الَْفَرِح: اللُهمَّ أ َطاِمَها، ُثمَّ َقاَل ِمْن ِشدَّ خِبِ

ِة الَْفَرح  ِمْن ِشدَّ
َ
ْخَطأ

َ
نَا َربَُّك! أ

َ
 «.َوأ

** 

1328. Hadis: 

Dari Anas Ibn Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Allah lebih gembira untuk menerima 

taubat hamba-Nya daripada salah seorang dari kalian 

yang menemukan tunggangannya setelah tersesat di 

gurun pasir." Dalam riwayat lain, "Allah lebih gembira 

untuk menerima taubat hamba-Nya daripada salah 

seorang dari kalian yang awalnya berada di atas 

tunggangannya di gurun pasir, kemudian tunggannya 

itu terlepas darinya, padahal di situ ada bekal makan 

dan minumnya. Saat putus asa, dia mendatangi 

sebuah pohon untuk berteduh di bawahnya. Dia telah 

putus asa untuk mendapatkan kembali 

tunggangannya. Dalam keadaan demikian itu, 

tunggangannya kembali, berada disisinya. Dia pun 

mengambil tali kekang tunggangannya dan berujar 

kegirangan, 'Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan 

aku tuhan-Mu.' Keliru karena begitu gembiranya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن اهلل أشد فرًحا برجوع  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب 
عبده إيله بطاعته وامتثال أمره خملصا من قلبه، من 
فرح أحدكم اكن يف أرض فالة، ليس حوهل أحد، ال 
ماء وال طعام وال أناس، وضاع بعريه، فجعل يطلبه 

وت! فلم جيده، فذهب إىل شجرة ونام حتتها ينتظر امل
قد أيس من بعريه، وأيس من حياته؛ ألن طعامه 
ورشابه ىلع بعريه، وابلعري قد ضاع، فبينما هو كذلك 
وجد بعريه فجأة عنده قد تعلق خطامه بالشجرة اليت 
هو نائم حتتها، فبأي يشء يقدر هذا الفرح؟ هذا 
الفرح ال يمكن أن يتصوره أحد إال من وقع يف مثل 

م، فرح باحلياة بعد املوت، هذه احلال! ألنه فرح عظي
وهلذا أخذ باخلطام، وقال: "امهلل أنت عبدي وأنا 
ربك"! أراد أن يثين ىلع اهلل فيقول: "امهلل أنت ريب 

 .وأنا عبدك" لكن من شدة فرحه أخطأ

** 

Allah lebih gembira terhadap hamba-Nya yang kembali 

kepada-Nya dengan mentaati dan menjalankan 

perintah-Nya, ikhlas dari hatinya, daripada 

kegembiraan salah seorang dari kalian yang berada di 

tengah gurun pasir, tidak ada seorang pun di sana. 

Tidak ada air, makanan maupun manusia. Kemudian 

tunggangannya hilang. Ia berusaha keras mencarinya. 

Kemudian dia berteduh di bawah sebatang pohon. 

Tiduran sambil pasrah menunggu kematian. Dia sudah 

putus asa dengan tunggangannya juga dengan 

hidupnya, karena bekal makan dan minumnya ada 

ditunggangannya yang hilang entah kemana. Dalam 

keadaan seperti itu, tiba-tiba tunggangannya sudah 

berada di sisinya. Tali kekangnya tersangkut di ranting 

pohon tempat dia berteduh. Dapatkah terbayangkan 

betapa bahagianya dia. Kegembiraannya tidak 

terbayangkan oleh siapa pun, kecuali oleh mereka 

yang mengalaminya. Kebahagiaan yang besar, senang 

dapat melanjutkan hidup setelah mengira akan mati. 

Karenanya, dia segera mengambil kekang 

tunggangannya seraya berujar, 'Wahai Allah, engkau 

adalah hambaku dan aku adalah tuhan-Mu.' 
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  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلوبة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-أبو إدريس اخلوالين  اتلخريج:
 .الصاحلني رياض مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أفرح : أشد فرحا •

 .سقط ىلع بعريه : عرث عليه من غري قصد •

 .وقد أضله : ذهب منه بغري قصده، ولم يعرف موضعه •

 .أرض فالة : أرض واسعة ال نبات بها وال ماء •

 .راحلته : الراحلة ما يركبه املسافر من ناقة أو غريها •

 .لتت : ختلصتانف •

 .أيس منها : يئس وانقطع رجاؤه •

يثىن خطامها : اخلطام: حبل من يلف أو شعر أو كتان جُيعل يف أحد طرفيه حلقة ثم يشد يف الطرف اآلخر؛ حىت يصري اكحللقة ثم يقدل لدلابة ثم  •
 .ىلع خمطمه، وهو: مقدم األنف والفم

 :وائد احلديثف
 . سبحانهىلع ما يليق جبالل اهلل -عز وجل-إثبات صفة الفرح هلل  .1

 .رمحة اهلل تعاىل بعباده بقبول توبتهم، وحبه إياهم .2

 .الرتغيب يف اتلوبة واحلث عليها .3

 .عدم املؤاخذة يف اخلطأ غري املتعمد .4

 .احلض ىلع حماسبة انلفس .5

 .-صىل اهلل عليه وسلم-جواز استعمال رضب املثل تلقريب املعىن يف اتلعليم، اقتداء بانليب  .6

 .جواز القسم للتأكيد ىلع ما فيه فائدة ومصلحة .7

 املراجع:املصادر و

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن -م. 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، -
كنوز رياض الصاحلني، -ه. 1426، الرياض، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش-عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

ه. 1423تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، -م. 2009ه 1430نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 
 بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -زي. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلو-م. 2002 -

. ه1422 األوىل،: الطبعة ،(ابلايق عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) انلجاة طوق دار: نرش ابلخاري، صحيح-. اثلانية: الطبعة
 .بريوت –اء الرتاث العريب إحي دار: نرش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق مسلم، صحيح-

   (4313) الرقم املوحد:

Sebenarnya ia ingin memuji Allah, "'Wahai Allah, aku 

hamba-Mu dan Engkau tuhan-Ku." Tapi karena begitu 

gembiranya jadi keliru. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

هلل تسعة وتسعون اسما، مائة إال واحدا، ال 
  حيفظها أحد إال دخل اجلنة، وهو وتر حيب الوتر

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 
dalam salah satu riwayat (secara marfū'), 

beliau bersabda, “Allah memiliki sembilan 
puluh sembilan nama, seratus kurang satu, 

tidaklah seseorang menghafalnya 
melainkan ia akan masuk surga. Allah itu 

ganjil dan menyukai yang ganjil.” (HR. 
Bukhari). 

 :احلديث .1329
هلِل تسعٌة »روايًة قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

وتسعون اسًما، مائًة إالَّ واحًدا، ال حيفُظها أحٌد إالَّ 
 «.دخل اجلنَة، وهو ِوتٌر حيبُّ الِوتر

** 

1329. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dalam salah satu 

riwayat (secara marfū'), beliau bersabda, “Allah 

memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus 

kurang satu, tidaklah seseorang menghafalnya 

melainkan ia akan masuk surga. Allah itu ganjil dan 

menyukai yang ganjil”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن اهلَل تعاىل هل تسعة وتسعون اسًما، ال حيفظها أحد 
إالَّ دخل اجلنَة، واملراد باحلفظ القراءة بظهر القلب، 
وقيل: معناه اإليمان بها، والعمل بها، والطاعة بمعىن 
لك اسم منها، وداعء اهلل تعاىل بها، ويف هذا احلديث 
إثبات هذه األسماء، وليس فيه نيف ما عداها من 

عليها، وإنما وقع اتلخصيص هلذه األسماء  الزيادة
ألنها أشهر األسماء وأبينها معاين، وهذا بمزنلة قولك: 
إن لزيد مائة درهم أعدها للصدقة، فال يدل ذلك ىلع 
أنه ليس عنده من ادلراهم أكرث من ذلك، وإنما يدل 
ىلع أن اذلي أعده للصدقة هذا، ويدل ىلع هذا 

لك بكل اسم هو أسأ»اتلفسري حديث ابن مسعود: 
لك، سميت به نفسك، أو أنزتله يف كتابك، أو علمته 
أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب 

فهذا يدل ىلع أن هلل أسماء لم يزنهلا يف كتابه « عندك
أي: اهلل واحد ال « وهو وتر»حجبها عن خلقه. 

يعين: يفضله يف األعمال وكثري « حيب الوتر»رشيك هل 
هلذا جعل اهلل الصلوات مخًسا، من الطااعت و

والطواف سبًعا، وندب اتلثليث يف أكرث األعمال، 
 .وخلق السموات سبًعا واألرضني سبعا وغري ذلك

** 

Sesunguhnya Allah -Ta'ālā- memiliki sembilan puluh 

sembilan nama, tidaklah seseorang menghafalnya 

melainkan dia akan masuk surga. Yang dimaksud 

dengan menghafal disini adalah melafalkannya di luar 

kepala. Disebutkan juga bahwa maksudnya adalah; 

keimanan terhadap nama-nama tersebut, pengamalan 

dan sikap taat atas kandungan makna dari setiap nama 

tersebut. Dalam hadis ini dijelaskan tentang ketetapan 

nama-nama tersebut, serta tidak menunjukkan 

penafian terhadap nama-nama lain selain dari nama-

nama tersebut. Adapun pengkhususan nama-nama 

tersebut adalah karena nama-nama itu adalah nama-

nama yang sangat masyhur dan jelas maknanya. Hal 

ini senada dengan perkataanmu: Sesungguhnya Zaid 

memiliki seratus dirham yang telah ia sediakan untuk 

bersedekah. Ucapan ini tidak menunjukkan bahwa dia 

tidak memiliki jumlah dirham yang lebih banyak dari 

yang disebutkan tersebut, akan tetapi menunjukkan 

bahwa yang disediakannya untuk bersedekah adalah 

dengan jumlah tersebut saja. Di antara dalil yang 

menunjukkan makna penafsiran seperti ini adalah 

hadis Ibnu Masud, “Aku mohon kepada-Mu dengan 

perantaraan semua nama milik-Mu yang Engkau 

namakan sendiri, atau Engkau turunkan dalam kitab-

Mu, atau Engkau ajarkan kepada seseorang dari 

hamba-Mu, atau Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib 

disisi-Mu”. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki 

nama-nama yang tidak Dia turunkan dalam kitab-Nya, 

dan Dia rahasiakan dari seluruh makhluk-Nya. “Wa 

huwa witrun” maksudnya adalah Allah itu Esa tidak ada 
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 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ِوتر : واحد  اَل رشيك هَلُ يف ذاته وأسمائه وصفاته •

 .ن انلعيم ما ال خيطر ىلع بال ملن أطاعهاجلنة : اجلنة يه ادلار اليت أعد اهلل فيها م •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-رواية : أي عن انليب  •

 :وائد احلديثف
 .أشهر أسمائه تعاىل هو اهلل؛ إلضافة األسماء إيله، وقيل: هو االسم األعظم .1

 .سماء وأبينها معاينإثبات هذه األسماء، وليس فيه نيف ما عداها من الزيادة عليها، وإنما وقع اتلخصيص هلذه األسماء ألنها أشهر األ .2

ل يف األعمال وكثري من الطااعت .3  .الوتر وهو العدد املفرد، مفضَّ

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 العيىن، ادلين بدر احلنىف أمحد بن ملحمود ابلخاري، صحيح رشح القاري عمدة. بريوت –العريب حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث 

 ابلواب، حسني يلع: املحقق اجلوزي، الفرج أيب ادلين جلمال الصحيحني، حديث من املشلك كشف. بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: انلارش
 .الرياض – الوطن دار: انلارش

   (10416) الرقم املوحد:

sekutu bagi-Nya. “Yuḥibbul-witra”, yakni Dia 

mengutamakan bilangan ganjil dalam berbagai amalan 

dan ketaatan. Oleh karena itu Allah mewajibkan salat 

sebanyak lima waktu, tawaf sebanyak tujuh putaran, 

dan menganjurkan pelaksanaan berbagai amalan 

lainnya sebanyak tiga kali, serta Dia juga menciptakan 

langit dan bumi sebanyak tujuh lapisan dan lain 

sebagainya. 
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  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الرؤيا اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .املبرشات : يه البرشى، وقد جاءت مفرسة يف احلديث •

احللم ىلع ما الرؤيا : الرؤيا واحللم عبارة عما يراه انلائم يف نومه من األشياء، لكن ُغلِّبَت الرؤيا ىلع ما يراه من اخلري واليشء احلسن، وغلب  •
 .يراه من الرش والقبيح

 :وائد احلديثف
من ىلع ما سيكون من خري ورش. وذكر املبرشات خاصة خرج خمرج األغلب أو اكتفاء بها عما أن من الرؤى ما هو حق يطلع بها اهلل املؤ .1

 .يقابلها من املنذرات

 .ما يراه العبد يف منامه؛ فإما أن يكون رؤيا، وإما أن يكون حلًما، واألول هو املراد هنا، واثلاين من الشيطان .2

 . حال متعلقة به، ويه إكرام من اهلل لعبده، ويه قليلة يف غريهالرؤيا ال يراها إال املؤمن، وقد تُرى هل، ويه يف لك .3

 .الرؤيا جزء من أجزاء انلبوة، بمعىن أن أول نبوة انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يرى الرؤيا فتقع مثل فلق الصبح .4

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ال ويح ألحد بعد وفاة انليب  .5

 املراجع:املصادر و

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

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

 .ه1426، مدار الوطن، الرياض، للشيخ حممد بن صالح العثيمني
   (3795) الرقم املوحد:

َاُت  ةِ إال الُمبرَشر  Tidak ada yang tersisa dari kenabian selain  لم يبَق من انلُّبوَّ
Al-Mubasysyirat. 

 :احلديث .1330
عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال: سمعت رسول 

ةِ »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  لم يبَق من انلُّبُوَّ
اُت إال ال َ اُت ؟ قال: « ُمبرَشِّ َ الرؤيا »قالوا: وما الُمبرَشِّ

 «.الصاحلة

** 

1330. Hadis: 

Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Aku 

pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Tidak ada yang tersisa dari 

kenabian selain Al-Mubasysyirat." Para sahabat 

bertanya, "Apa Al-Mubasysyirat itu?" Beliau bersabda, 

"Mimpi yang baik". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إىل أن الرؤيا  -صىل اهلل عليه وسلم-يشري انليب 
ة ابلاقية الصاحلة يه املبرشات، ويه من آثار انلبو

بعد انقطاع الويح، وال يبىق ما يعلم منه ما سيكون 
 .إال الرؤيا الصاحلة

** 

Sesungguhnya wahyu akan terputus dengan wafatnya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan tidak 

tersisa apa yang diketahui darinya mengenai yang 

akan terjadi, kecuali mimpi yang baik. 
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  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايص اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُعِرَج يب : ُصِعد يب إىل السماء يللة اإلرساء والِمْعَراج •

 .خَيِْمُشوَن : خَيِْدُشون •

 .يَأُكلُوَن حلُوم انلاس : يَغتابُونَهم •

 .َيَقُعون يف أْعَراِضهم : يَسبُّونَهم •

 :وائد احلديثف
 .من الِغيبة، وتشبيه الُمْغتَاب بآلك حلوم البرَش، والَساقط يف الَمَهاوي السحيقة اتلحذير الشديد .1

ملا ُعِرَج  يب َمَرْرُت بقوم هلم أْظَفاٌر من ُُنَاٍس 
ََيِْمُشوَن وُُجوَهُهْم َوُصُدوَرُهم فقلت: َمْن هُؤالءِ 

يا ِجْْبِيل؟ قال: هؤالء اذلين يَأُكلُوَن حُلوم 
 س، ويََقُعون يف أْعرَاِضهمانلا

 

“Ketika aku dinaikkan ke langit, aku 
melewati suatu kaum yang memiliki kuku-

kuku dari tembaga, mereka mencakar 
wajah-wajah dan dada-dada mereka 

sendiri. Maka aku bertanya :”Siapakah 
mereka ya Jibril?”, beliau berkata :”Mereka 
adalah orang-orang yang memakan daging-

daging manusia ( menggunjing ) dan 
mereka menjatuhkan kehormatan-

kehormatan manusia". 

 :احلديث .1331
ملا ُعِرَج  »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

يب َمَررُْت بقوم هلم أْظَفارٌ من حُنَاٍس خَيِْمُشوَن وُُجوَهُهْم 
َمْن هُؤالِء يا ِجرْبِيل؟ قال: هؤالء وَُصُدورَُهم فقلت: 

 «.اذلين يَأُكلُوَن حلُوم انلاس، وَيَقُعون يف أْعَراِضهم!

** 

1331. Hadis: 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu secara marfu', 

“ Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu 

kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, mereka 

mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri. 

Maka aku bertanya :”Siapakah mereka ya Jibril?”, 

beliau berkata :”Mereka adalah orang-orang yang 

memakan daging-daging manusia ( menggunjing ) dan 

mereka menjatuhkan kehormatan-kehormatan 

manusia.” 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-معىن هذا احلديث: أن انليب 
ملا ُصِعد به إىل السماء يف يللة املعراج َمرَّ بقوم 
خَيِْدُشون أجسامهم بأظفارهم انلحاسية، فتعجب من 

فسأل جربيل من  -صىل اهلل عليه وسلم-حاهلم 
وملاذا يفعلون بأنفسهم هذا الفعل، فأخربه هؤالء 

جربيل؛ بأن هؤالء من يغتابون انلاس، ويقعون يف 
 .أعراضهم، أي يسبونهم

** 

Makna hadits ini: Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam ketika diangkat ke langit, beliau 

melewati satu kaum yang mencakar tubuh-tubuh 

mereka dengan kuku-kuku tembaga. Beliau heran 

dengan kondisi mereka lalu beliau bertanya kepada 

Jibril, "Siapakah mereka itu? Kenapa mereka 

melakukan perbuatan itu terhadap diri mereka sendiri?" 

Lantas Jibril memberitahu beliau bahwa mereka itu 

adalah orang-orang yang suka membicarakan orang 

(menggunjing) dan menjatuhkan kehormatan mereka. 
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 .حتريم الِغيبة حيث شبهها بأكل حلوم انلاس .2

 .إثبات معجزة اإلرساء واملعراج، وأن الرسول صىل اهلل عليه وسلم رأى من آيات ربه الكربى .3

 املراجع:املصادر و

 - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. بريوت –: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش
. اجلوزي ابن دار, اهلاليل لسليم الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة. م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل
 مكتبة األبلاين، –ه. صحيح الرتغيب والرتهيب 1407من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,  ملجموعة الصاحلني رياض رشح املتقني نزهة

 .ه1430, األوىل الطبعة, إشبيليا كنوز دار, العمار محد برئاسة اتلحقيق الصاحلني، رياض كنوز. الرياض – املعارف
   (4229) الرقم املوحد:
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 ق اذلميمةالفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخال اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا

: متفق عليه. حديث عبد اهلل بن -ريض اهلل عنه-ث أنس بن مالك : متفق عليه. حدي-ريض اهلل عنهما-حديث عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 .: رواه مسلم-ريض اهلل عنه-: رواه ابلخاري. حديث أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنهما-الزبري 

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
بري  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  -ريض اهلل عنه-أ عبد اهلل بن  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن الزُّ

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

 :معاين املفردات
 .واديا من ذهب : ملء واد من ذهب.والوادي: لك منفرج بنَي اجْلبَال واتلالل واآلاكم •

 .ه إال الرتاب : أي: ال يزال حريصا حىت يموت ويمتلئ جوفه من تراب قربهولن يمأل جوف •

 .ويتوب اهلل ىلع من تاب : اهلل يقبل توبة لك من تاب إيله •

 :وائد احلديثف
 .شدة حرص اإلنسان ىلع مجع املال وغريه من متاع ادلنيا .1

 .ذم االستكثار من املال وتمين ذلك واحلرص عليه .2

 .ت املذمومةيقبل اهلل تعاىل توبة من تاب من الصفا .3

 املراجع:املصادر و

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن  -م. 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  -
: دار طوق انلجاة صحيح ابلخاري، نرش -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.  -عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

َحبَّ أن يكوَن 
َ
لو أن البِن آدَم واديًا من َذَهٍب أ

 فَاهُ إال الرتاُب، ويَُتوُب اهلُل 
َ
َل وادياِن، ولَْن يمأل

 لََعَ َمْن تَاَب 
 

Seandainya keturunan Adam itu memiliki 
satu lembah emas, niscaya ia ingin punya 

dua lembah, dan mulutnya tidak akan 
dipenuhi kecuali oleh tanah. Dan Allah 

menerima taubat mereka yang mau 
bertaubat. 

 :احلديث .1332
عن عبد اهلل بن عباس وأنس بن مالك وعبد اهلل بن 

أن  -ريض اهلل عنهم-وىس األشعري الزبري وأيب م
لو أن البِن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

َحبَّ أن يكوَن هل وادياِن، ولَْن 
َ
آدَم واديًا من َذَهٍب أ

 فَاُه إال الرتاُب، وَيتُوُب اهلُل ىلَعَ َمْن تَاَب 
َ
 «.يمأل

** 

1332. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin 

Zubair dan Abu Musa al-Asy'ary -raḍiyallāhu 'anhum-, 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, " Seandainya keturunan Adam itu memiliki 

satu lembah emas, niscaya ia ingin punya dua lembah, 

dan mulutnya tidak akan dipenuhi kecuali oleh tanah. 

Dan Allah menerima taubat mereka yang mau 

bertaubat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه لو حصل البن  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
رصه اذلي هو آدم واديا مملوءا من ذهب، ألحب من ح

طبعه أن يكون هل واديان آخران، وأنه ال يزال 
حريصا ىلع ادلنيا حىت يموت ويمتلئ جوفه من تراب 

 .قربه

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan, 

bahwa seandainya keturunan Adam memiliki lembah 

yang penuh dengan emas, niscaya ketamakan yang 

menjadi tabiatnya akan berangan punya dua lembah 

emas yang lain. Dan dia akan terus berambisi terhadap 

dunia hingga mati dan rongga (perutnya) penuh berisi 

tanah kuburnya. 
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صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار  -ه. 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .انيةاثل: الطبعة بلنان، – بريوت العريب، الرتاث إحياء دار: نرش الوسيط، املعجم -. بريوت –إحياء الرتاث العريب 

   (4963) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال القلوب اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ

 .تتمة األربعني انلووية البن رجب مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تولكون : اتلولك: اعتماد القلب ىلع اهلل يف طلب املصالح ودفع املضار مع فعل األسباب املأذون فيها •

 .حق تولكه : باالعتماد ىلع اهلل عز وجل دون غريه يف أمور ادلنيا واآلخرة، مع اإليمان بأنه ال يعطي وال يمنع وال ينفع سوى اهلل تعاىل •

 .: تذهب أول انلهارتغدو  •

 .مخاصا : خاوية ابلطون من اجلوع •

 .تروح : ترجع آخر انلهار •

لو أنكم تولكون لَع اهلل حق تولكه لرزقكم 
  كما يرزق الطري، تغدو مخاصا، وتروح بطانا

Seandainya kalian bertawakal kepada Allah 
dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya 

Dia memberi rezeki kepada kalian 
sebagaimana burung diberi rezeki. Dia 

pergi pagi dalam keadaan perut kempes 
dan pulang sore hari dalam keadaan buncit 

(kenyang) 

 :احلديث .1333
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 
لو أنكم كنتم »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

ِِه ل ُون ىلع اهلل حق تَولكُّ رزقكم كما يرزق الطري، تَولكَّ
 .«َتْغُدو مِخَاَصاً، وتَُروُح بَِطاناَ 

** 

1333. Hadis: 

Dari Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū': (Nabi bersabda), "Seandainya kalian 

bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang 

sebenarnya, niscaya Dia memberi rezeki kepada kalian 

sebagaimana burung diberi rezeki. Dia pergi pagi 

dalam keadaan perut kempes dan pulang sore hari 

dalam keadaan buncit (kenyang)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نتولك ىلع اهلل تعاىل يف  يرشدنا هذا احلديث إىل أن
مجيع أمورنا، وحقيقة اتلولك: يه االعتماد ىلع اهلل عز 
وجل يف استجالب املصالح ودفع املضار يف أمور 
ادلنيا وادلين؛ فإنه ال يعطي وال يمنع وال يرض وال 
ينفع إال هو سبحانه وتعاىل، وأن ىلع اإلنسان فعل 

ملضار مع األسباب اليت جتلب هل املنافع وتدفع عنه ا
ِ َفُهَو َحْسبُُه{,  ْ ىلَعَ اَّللَّ اتلولك ىلع اهلل }َوَمْن َيتََولكَّ
ُوَن{،فمىت فعل العبد ذلك  ِ الُْمتََولكِّ

}وََعلَيِْه فَلْيَتََولكَّ
رزقه اهلل كما يرزق الطري اليت خترج صباحا ويه 

 .جياع ثم تعود مساًء ويه ممتلئة ابلطون

** 

Hadis ini membimbing kita agar bertawakal kepada 

Allah -Ta'ālā- dalam segala urusan kita. Hakikat 

tawakal ialah bersandar kepada Allah -'Azza wa Jalla- 

untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak 

bahaya dalam berbagai urusan dunia dan agama. 

Tidak ada yang memberi, mencegah, membahayakan 

dan memberi manfaat kecuali Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā-, dan hendaknya manusia melaksanakan 

sebab-sebab yang dapat mendatangkan manfaat dan 

mencegah bahaya darinya dengan bertawakal kepada 

Allah, {Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Dia 

akan mencukupkannya}. {Dan hendaklah kepada-Nya 

saja orang-orang yang bertawakal berserah diri}. 

Ketika seorang hamba melaksanakan itu, pasti Allah 

memberinya rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. 

Dia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar lalu 

kembali di sore hari dalam keadaan perut penuh. 
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 .بطانا : ممتلئة ابلطون •

 :وائد احلديثف
 .فضيلة اتلولك، وأنه من أعظم األسباب اليت يستجلب بها الرزق .1

 .اتلولك ال ينايف انلظر إىل األسباب، فإنه أخرب أن اتلولك احلقييق ال يضاده الغدو والرواح يف طلب الرزق .2

 .هتمام الرشيعة بأعمال القلوب؛ ألن اتلولك عمل قليبا .3

 .اتلولك ىلع اهلل سبب معنوي يف جلب الرزق وال ينافيه فعل السبب احليس .4

ُوا إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمنِ  .5
ِ َفتََولكَّ  .نَي{مرشوعية اتلولك ىلع اهلل يف لك املطالب، وهو من واجبات اإليمان، قال تعاىل: }وىلََعَ اَّللَّ

 املراجع:املصادر و

فتح القوي املتني يف رشح -ه.  1380الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل،  اتلحفة-
عني انلووية، الفوائد املستنبطة من األرب-م. 2003ه/1424األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

األحاديث -األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. -للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  
م. 1984ه/1404نورة، الطبعة: اثلاثلة، األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، نرش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة امل

سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب -ه. 1415سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، 
 األرنؤوط، شعيب حتقيق أمحد، مسند. م1998 بريوت، – فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم -العربية 

 .م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة الرسالة مؤسسة: انلارش
   (4721) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

41 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا

 .متفق عليه واللفظ للبخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أرصده : أعده أو أحفظه •

 :وائد احلديثف
 .احلث ىلع اإلنفاق يف وجوه اخلري ويف حال حياة اإلنسان وصحته .1

 .وجوب وفاء ادلين وأنه مقدم ىلع صدقة اتلطوع .2

 .جواز استعمال "لو" عند تمين اخلري .3

 .، فقد اكن ينفق إنفاق من ال خيىش الفقر-صىل اهلل عليه وسلم-زهد انليب  .4

 املراجع:املصادر و

ه. منار القاري رشح خمترص صحيح  1430، أ.د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل : كنوز رياض الصاحلني
ان، ابلخاري، املؤلف: محزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، عين بتصحيحه ونرشه: بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار ابلي

م. نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد  1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية اعم النرش:  -العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  اجلمهورية -دمشق 
عة م، الطبعة الراب 1977 ـه 1397اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل : 

ه. رياض  1426م. رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987 ـه 1407عرش 
م. صحيح  2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

بريوت. صحيح ابلخاري،  -مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 أن ال تمر يلعَّ لو اكن يل ِمْثُل أحٍد ذهًبا، لرسين
ثالث يلاٍل وعندي منه يشٌء إال يشء أْرُصُدهُ 

يٍْن   دِلَ
 

Seandainya aku mempunyai emas seperti 
gunung Uhud, tentu aku sangat senang 

sekali jika tidak berlalu tiga malam dalam 
keadaan aku masih memiliki sebagian 

harta itu kecuali sedikit yang aku sisihkan 
untuk (bayar) hutang". 

 :احلديث .1334
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

لو اكن يل ِمثُْل أحٍد ذهبًا، »قال:  -اهلل عليه وسلم
لرسِن أن ال تمر يلعَّ ثالث يلاٍل وعندي منه يشٌء إال 

يٍْن   «.يشء أرُْصُدُه دِلَ

** 

1334. Hadis: 

Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Seandainya aku mempunyai emas seperti gunung 

Uhud, tentu aku sangat senang sekali jika tidak berlalu 

tiga malam dalam keadaan aku masih memiliki 

sebagian harta itu kecuali sedikit yang aku sisihkan 

untuk (bayar) hutang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لو كنت أملك من املال مقدار جبل أحد من اذلهب 
اخلالص ألنفقته لكه يف سبيل اهلل، ولم أبق منه إال 

سديد اليشء اذلي أحتاج إيله يف قضاء احلقوق، وت
 .ادليون اليت يلعّ 

** 

Seandainya aku memiliki harta kekayaan berupa emas 

murni sebesar gunung Uhud, niscaya aku akan 

menginfakkan seluruhnya di jalan Allah dan aku tidak 

akan menyisakannya kecuali yang aku butuhkan untuk 

memenuhi hak-hak orang dan membayar hutangku. 
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مصورة عن السلطانية املؤلف: حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل ابلخاري اجلعيف، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )
 .ه1422بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (3850) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ساعدي سهل بن سعد ال اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تعدل : تساوي •

 .بعوضة : صغار ابلق •

لو اكنت ادلنيا تَعدل عند اهلل َجناح بَعوضة، ما 
  سىق اكفرا منها رشبة ماء

Seandainya dunia di sisi Allah nilainya 
sebanding dengan sayap lalat, Dia tidak 

akan memberi minum orang kafir walau 
seteguk air. 

 :احلديث .1335
قَاَل  -عن سهل بن سعد الساعدي ـريض اهلل عنه

لو اكنت ادلنيا »: -َصىّل اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-رَُسول اَّللَّ 
تَعدل عند اهلل َجناح بَعوضة، ما َسىَق اكفرا منها 

َبة ماء  «.رَشْ

** 

1335. Hadis: 

Dari Sahal bin Saad As-Sa'idy radhiallahu anhu, dia 

berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Seandainya dunia di sisi Allah nilainya 

sebanding dengan sayap lalat, Dia tidak akan memberi 

minum orang kafir walau seteguk air". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث بيان َحَقارة ادلنيا عند اهلل وأنه ال قيمة 
هلا، ولو اكن هلا أدىن قيمة عند اهلل تعاىل ما سىق منها 
اكفًرا رشبة ماء، فضال عن تنعمه بها وتذلذه بطيباتها، 

اىل،  خبالف اآلخرة، ذلا اكنت ادلنيا هينة عند اهلل تع
فإنها دار نعيم مقيم ألهل اإليمان خالصة هلم من 
دون الكفار، ذلا ينبيغ ىلع أهل اإليمان أن يدركوا 
حقيقة هذه ادلنيا وأن ال يركنوا إيلها، فإنها دار ممر ال 
دار قرار، فيأخذون منها ما يزتودن به آلخرتهم اليت 

من يشء فمتاع يه دار القرار. قال تعاىل: )وما أوتيتم 
احلياة ادلنيا وزينتها وما عند اهلل خري وأبىق أفال 
تعقلون، أفمن وعدناه وعًدا حسنًا فهو القيه كمن 
متعناه متاع احلياة ادلنيا ثم هو يوم القيامة من 

 .[61،  60املحرضين( ]القصص: 

** 

Hadits ini menjelaskan hina dan remehya nilai dunia di 

sisi Allah. Seandainya ia memiliki nilai walau sekecil 

apapun niscaya Allah tidak akan memberi minum orang 

kafir walau seteguk air, apalagi diberikan kenikmatan 

dan kelezatan di dalamnya. Karena itu, dunia di sisi 

Allah sangat rendah. Berbeda dengan akhirat, 

sesungguhnya dia adalah tempat kenikmatan abadi 

bagi orang beriman yang murni hanya untuk mereka 

dan bukan untuk orang kafir. Karena itu, selayaknya 

bagi orang beriman mengetahui hakikat dunia dan tidak 

tunduk padanya, karena dunia hanya tempat lewat, 

bukan tempat menetap. Cukuplah mereka 

mengambilnya sebatas yang dapat mereka jadikan 

bekal untuk akhirat yang merupakan tempat menetap. 

Allah Ta'ala berfirman, "Dan apa saja yang diberikan 

kepadamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi 

dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah 

adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu 

tidak memahaminya? Maka apakah orang yang Kami 

janjikan kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia 

memperolehnya, sama dengan orang yang Kami 

berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi; 

Kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang 

yang di seret (ke dalam neraka)." (QS. Al-Qashash: 60-

61) 
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 :وائد احلديثف
بها اذلين أصبحت أكرب همهم ومبلغ عملهم .1  .هوان ادلنيا ىلع اهلل وسقوطها عنده وكذلك ُطالَّ

 .قيمة ادلنيا بأن جتعل طريقاً لدلار اآلخرة ومستنبتاً لألعمال الصاحلة .2

 .جواز رضب املثل تلقريب املعىن للسامع .3

 املراجع:املصادر و

الشيخ: سليم بن  -ه. بهجة انلاظرين  1430دار كنوز اشبيليا  ـ الطبعة األوىل :  -كنوز رياض الصاحلني أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار 
د . مصطىف سيعد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة  -دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني  -عيد اهلاليل 

املؤلف: حممد بن صالح بن حممد  -م. رشح رياض الصاحلني 1987 ـه1407م الطبعة الرابعة عرش  1977 ـه 1397الطبعة األوىل :  -الرسالة ، بريوت 
انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش  -ه.  رياض الصاحلني  د. ماهر بن ياسني الفحل  1426انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض الطبعة:  -ني العثيم

د ابلايق املحقق: حممد فؤاد عب -مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري   -م. صحيح مسلم 2007 - ـه 1428بريوت الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، دمشق 
( 2، 1حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج -املؤلف: حممد بن عيىس الرتمذي، أبو عيىس  -بريوت. سنن الرتمذي -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

مرص  -ابلايب احلليب ( انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج
مصدر الكتاب: برنامج منظومة  -املؤلف: حممد نارص ادلين األبلاين -م. صحيح وضعيف سنن الرتمذي  1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية،  -

 -تفسري الكم املنان من إنتاج مركز نور اإلسالم ألِباث القرآن والسنة باإلسكندرية تيسري الكريم الرمحن يف  -املجاين  -اتلحقيقات احلديثية 
 .م 2000- ـه1420الطبعة: األوىل -انلارش: مؤسسة الرسالة  -املحقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق  -املؤلف: عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي 

   (3695) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 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
 .َقنََط : يَئَِس يَأَسا شديدا •

 و من الزتم قول اللسان وعمل القلب وأعمال اجلوارحاملؤمن : ه •

اهلل من العقوبة، ما َطِمع لو يَعلُم املؤمُن ما عند 
ِِبَنَّته أحٌد، ولو يَعلُم الاكفُر ما عند اهلل من 

 الرمحة، ما َقَنط من َجنَّته أحد
 

Seandainya orang mukmin mengetahui 
siksaan yang disediakan Allah, niscaya 
tidak ada seorang pun yang berharap 

masuk surga-Nya. Andaikan orang kafir 
mengetahui rahmat yang dikaruniakan 
Allah, pasti tidak akan ada seorang pun 

yang berputus asa dari surga-Nya. 

 :احلديث .1336
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
لو يعلُم املؤمُن ما عند اهلل من »قال:  -اهلل عليه وسلم

لاكفُر ما عند العقوبة، ما َطِمع جِبَنَِّتِه أحٌد، ولو يَعلُم ا
 «.اهلل من الرَّمحة، ما َقَنَط من َجنَِّتِه أحدٌ 

** 

1336. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Seandainya orang mukmin mengetahui siksaan yang 

disediakan Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang 

berharap masuk surga-Nya. Andaikan orang kafir 

mengetahui rahmat yang dikaruniakan Allah, pasti tidak 

akan ada seorang pun yang berputus asa dari surga-

Nya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حلديث فيه اجلمع بني الرجاء واخلوف، وأن هذا ا
املؤمن لو علم ما أعده اهلل من العقوبة سواء يف ادلنيا 
أو يف اآلخرة، وسواء اكنت العقوبة للكفار أم للعصاة 
فإن هذا سيجعله خياف وحيذر وال يتواىن يف عمل 
الصاحلات وال يتساهل يف الوقوع يف املحرمات خوفًا 

ولو اقترص علمه ىلع العقوبة  ،-تعاىل-من عقوبة اهلل 
ولم يعرف رمحة اهلل لاكن سببا يف قنوطه مع كونه 
مؤمنا، ويف املقابل لو علم الاكفر ما أعده اهلل من 
انلعيم واثلواب للمؤمنني لطمع يف رمحة اهلل، ولو 
اقترص علم املؤمن ىلع هذه الرمحة ملا قنط من رمحته، 

-قال لكن عليه أن جيمع بني الرجاء واخلوف، 
: )نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم، وأن -تعاىل

 .عذايب هو العذاب األيلم(

** 

Makna hadis: Sesungguhnya orang mukmin yang telah 

pasti masuk surga, andai ia tahu dengan sebenarnya 

siksaan dan azab yang disediakan Allah untuk orang-

orang kafir dan sesat, niscaya tidak akan terobsesi 

masuk surga, tetapi akan bercita-cita agar dijauhkan 

dari neraka (saja) karena di dalamnya terdapat azab 

berat dan siksaan dahsyat yang takkan mampu 

ditanggung badan. Sebaliknya, andai orang kafir 

mengetahui rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan 

Maha Pemurah dengan sebenarnya, pasti ia tidak akan 

berputus asa dari rahmat-Nya, tetapi ia akan berharap 

masuk surga karena luasnya rahmat Allah dan 

sesungguhnya Allah Maha Luas ampunan-Nya. Dari 

penyaji. 
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 :وائد احلديثف
 .احلث ىلع اخلوف من عقاب اهلل تعاىل، واألمل يف ثوابه ومغفرته ورضوانه .1

 .ال ينبيغ للعبد أن يركن لعمله ويغرت به وكذلك ال يرتك العمل أمال بسعة رمحة اهلل ومغفرته .2

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد 1430عمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن ال
حممد أمني لطيف، مؤسسة  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن 

م. رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، 1977 - ـه1397الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
بريوت، الطبعة  -ه.   رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 1426الرياض، الطبعة، 

املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث  م.  صحيح مسلم،2007 - ـه1428األوىل، 
 .بريوت -العريب 

   (3908) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 الشديد : القوي يف بدنه •
َعة : هو القوي اذلي يرصع انلاس •  الرصُّ

 :وائد احلديثف
 "فضيلة احللم، قال تعاىل "وإذا ما غضبوا هم يغفرون .1

 جماهدة انلفس عند الغضب أشد من جماهدة العدو .2

ري اإلسالم ملفهوم القوة اجلاهيل إىل أخالق كريمة تبين شخصية مسلمة متمزية؛ فأشد انلاس قوة هو من ملك زمام نفسه وفطمها عن تغي .3
 شهواتها

 وجوب االبتعاد عن الغضب؛ ملا فيه من األرضار اجلسمية وانلفسية واالجتماعية .4

 الغضب صفة برشية تنرصف بأمور منها َمْسك انلفس .5

 املراجع:املصادر و

ه. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة 1428 1 رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. طمنحة العالم يف
م. بهجة 1987ه 1407م. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  2003 - ـه 1423املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 

حممد انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
 .وتبري –ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (5351) الرقم املوحد:

َعة, إنما الشديد اذلي يملك  ليس الشديد بالُّصُّ
  نفسه عند الغضب

Orang kuat itu bukanlah orang yang 
menang bergulat, sesungguhnya orang kuat 

ialah siapa yang dapat menahan dirinya 
ketika marah. 

 :احلديث .1337
ليس »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َعة, إنما الشديد اذلي يملك نفسه عند  الشديد بالرصُّ
 «.الغضب

** 

1337. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Orang kuat itu bukanlah orang yang 

menang bergulat, sesungguhnya orang kuat ialah 

siapa yang dapat menahan dirinya ketika marah." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يقية ليست يه قوة العضالت واجلسد، القوة احلق
وليس الشديد القوي هو اذلي يرصع غريه من 
األقوياء دائًما، وإنما القوي الشديد ِبق هو اذلي 
جاهد نفسه وقهرها حينما يشتد به الغضب؛ ألن 
هذا يدل ىلع قوة تمكنه من نفسه وتغلبه ىلع 

 .الشيطان

** 

Kekuatan yang sebenarnya bukanlah kekuatan otot 

dan fisik. Orang yang tangguh dan kuat bukan pula 

yang selalu menang bergulat melawan orang-orang 

kuat. Akan tetapi orang kuat dan tangguh yang 

sebenarnya adalah mereka yang bersungguh-sungguh 

melawan nafsunya dan menundukkannya tatkala 

marahnya memuncak, karena ini menunjukkan 

kekuatannya dalam mengendalikan diri dan 

mengalahkan bisikan setan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 العرض : املال، وهو بفتح العني والراء •

 :وائد احلديثف
 .فيه بيان حقيقة الغىن .1

 .واتلطلع ملا يف أيدي اآلخرين احلث ىلع الرضا بما قسمه اهلل تعاىل، وعدم احلرص ىلع االزدياد لغري حاجة .2

 الغىن انلافع املمدوح هو غىن انلفس؛ ألنها إذا استغنت عما يف أيدي انلاس وقنعت بما قسمه اهلل هلا كفت عن املطامع، وحفزت صاحبها إىل .3
 .معايل األمور وماكرم األخالق

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق  -طوق انلجاة.  صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار -
ه. 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

، «كنوز رياض الصاحلني -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، م -
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم  -ه. 1430الطبعة األوىل -حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن،  -ر املعرفة  ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دا
 .ه1426الرياض، 

   (3852) الرقم املوحد:

ليس الِغىَن عن َكرَثة الَعَرض، ولكن الِغىَن غىن 
  انلفس

Kekayaan itu bukan dengan banyaknya 
harta, tetapi kekayaan sebenarnya adalah 

kaya jiwa. 

 :احلديث .1338
 صىل اهلل-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ليس الِغىَن عن َكرَثة الَعَرض، »قال:  -عليه وسلم
 «.ولكن الِغىَن غىن انلفس

** 

1338. Hadis: 

Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Kekayaan itu bukan dengan banyaknya 

harta, tetapi kekayaan sebenarnya adalah kaya jiwa". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن حقيقة الِغىن  -صىل اهلل عليه وسلم-بني انليب 
ليس بكرثة املال، وإنما الِغىن احلقييق ِغىن انلفس، 
فإذا استغىن املرء بما أويت وقِنع به وريض ولم حيرص 

 .دياد وال يلحَّ يف الطلب، اكن من أغىن انلاسىلع االز

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan bahwa hakekat kekayaan bukanlah 

banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya 

adalah kekayaan hati. Jika seseorang merasa kaya 

dengan apa yang diberikan kepadanya, puas 

dengannya, ridha, tidak tamak untuk menambah dan 

tidak ambisi dalam mencari, maka ia adalah manusia 

paling kaya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
الف ليس الِمْسِكني : املراد بهذا انليف ليس املحتاج املمدوح األحق بالصدقة، واملسكني أشد حاجة من الفقري؛ ألن املسكني ال يملك شيئا خب •

 .الفقري، فيملك نصابا غري تام يليب حاجته

ي َيتَعَ  • ِ ف : يرتك سؤال انلاس مع فقره وحاجتهاذلَّ  .فَّ

 .وال ُيْفَطُن بِِه : ال ُيْعلَم، وال يُتَنَبه هل •

 .يُغِنيه : يكفيه عن سؤال الغري •

 :وائد احلديثف
 .ذم املسألة .1

 ."احلض ىلع اتلعفف، قال تعاىل مادحا أهل اتلعفف: "حيسبهم اجلاهل أغنياء من اتلعفف .2

ة عن .3 ة، والرىِض بما قسم اهلل الَمْسَكنة صفة تُمدح إذا الَزَمتها الِعفَّ  .السؤال، والصرب ىلع الِشدَّ

 .مدح احلياء يف لك األحوال واألحيان، وأنه ال يأيت إال خبري .4

 .استحباب اتلَحِرّي لِوضع الصدقة فيمن صفته اتلعفُّف دون اإلحلاح أو اتلعريف .5

ليس املسكني اذلي ترده اتلمرة واتلمرتان، وال 
  اللقمة واللقمتان إنما املسكني اذلي يتعفف

Orang miskin itu bukanlah orang yang bisa 
ditolak dengan sebiji dan dua biji kurma, 
atau sesuap dan dua suap makanan. Akan 

tetapi orang miskin yang sebenarnya 
adalah orang yang menjaga diri (dari segala 

yang tidak baik dan tidak halal). 

 :احلديث .1339
نَّ رسُ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َ
َصىّل -وَل اَّللَّ أ

ُه »قَاَل:  -اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم ي تَُردُّ ِ لَيَس الِمْسِكني اذلَّ
َما  اتلَّْمَرة واتلَّْمَرتَان، َوال اللُّْقَمُة واللُّْقَمتَان، ِإنَّ

ف ي َيتََعفَّ ِ  «.الِمْسِكني اذلَّ

** 

1339. Hadis: 

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

"Orang miskin itu bukanlah orang yang bisa ditolak 

dengan sebiji dan dua biji kurma, atau sesuap dan dua 

suap makanan. Akan tetapi orang miskin yang 

sebenarnya adalah orang yang menjaga diri (dari 

segala yang tidak baik dan tidak halal)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يُوضح هذا احلديث حقيقة املسكنة، وأن املسكني 
املمدوح من املساكني األحق بالصدقة واألحوج بها 

 -صىل اهلل عليه وسلم-هو املتعفف، وإنما نىف 
املسكنة عن السائل الطوَّاف؛ ألنه تأتيه الكفاية، 

ول خصاصته، وإنما تدوم احلاجة وقد تأتيه الزاكة فزت
 .فيمن ال يسأل وال يعطف عليه فيعطى

** 

Hadis ini menjelaskan hakekat kemiskinan. 

Sesungguhnya orang miskin yang terpuji lagi paling 

berhak mendapatkan sedekah dan paling 

membutuhkannya adalah orang miskin yang menjaga 

diri. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menafikan kemiskinan dari pengemis yang suka 

berkeliling, karena ia mendapatkan kecukupan. 

Kadang juga mendapatkan zakat sehingga lenyaplah 

kemiskinannya. Sedangkan kebutuhan akan tetap ada 

pada orang (miskin) yang tidak meminta-minta dan 

tidak diberi simpati sehingga dia patut untuk diberi. 
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ق ولو باليِسري: اكتلَّمرة أو اللُّقمة؛ فإنَّها ِوقاية من انلار .6  .جواز اتلصدُّ

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، اعتىن بها: 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423ياض، عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الر

ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة 1428زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، و4رياض الصاحلني، ط

، دار طوق 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422افة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، انلجاة )مصورة عن السلطانية بإض

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (3141) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دةالفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلمي اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت

 .احلديث األول رواه أبو داود والرتمذي لكنه عند أيب داود خمترًصا. واحلديث اثلاين رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:

رَْداء    -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الفاحش : هو اذلي يأيت اليسء من قول أو فعل. •
 .ه والفحش  وإن اكن صادقًاابلذيء : ابلذاءة: قبح الالكم وبذاءة اللسان، والسف •

 .الطعان : كثري السب والعيب للناس •

ان وال اللعَّان وال الفاحش  عَّ ليس املؤمن بالطَّ
  وال ابلذيء

Seorang mukmin bukanlah orang yang 
banyak mencela, melaknat, berperangai 

buruk, dan mengucapkan perkataan kotor 

 :احلديث .1340
ما من يشء »: احلديث األول: عن ابن مسعود مرفواًع 

يف املزيان أْثَقُل ِمْن ُحْسِن اخْلُلُِق. وإن اهلل ُيبِْغض 
احلديث اثلاين: عن أيب ادلرداء «. الفاحش ابَلِذيء

ان، وال »مرفواًع:  ان، وال اللَّعَّ عَّ ليس املؤمن بِالطَّ
 .«الفاحش، وال ابَلِذيء

** 

1340. Hadis: 

Hadis pertama: Dari Ibnu Mas'ūd secara marfū', "Tidak 

ada sesuatupun yang lebih berat dalam timbangan 

(amal) selain akhlak yang baik. Sungguh, Allah 

membenci orang yang berkata keji dan kotor." Hadis 

kedua: Dari Abu Dardā` secara marfū', "Seorang 

mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, 

melaknat, berperangai buruk, dan mengucapkan 

perkataan kotor." 

احلديث األول: صحيح احلديث   :درجة احلديث
 اثلاين: صحيح

** 

 Derajat hadis: 

حلديث األول: يف احلديث فضيلة حسن اخللق، وهو ا
كف األذى، وبذل انلدى، وطالقة الوجه، وأنه ليس 
هناك يف  األعمال أعظم ثقاًل يف مزيان العبد يوم 

يبغض من اكن بهذا  -تعاىل-القيامة. وأن اهلل 
الوصف اليسء، وهو أن يكون فاحش القول بذيء 

من صفات الالكم . احلديث اثلاين: فيه أنه ليس 
املؤمن الاكمل اإليمان أن يكون كثري القدح 
والعيب والوقوع يف أعراض انلاس، وليس من 
صفاته أن يكون كثري الشتم واللعن، فال يكون 
طعانا يطعن يف انلاس بأنسابهم أو بأعراضهم أو 
بشلكهم وهيئاتهم أو بآماهلم؛ بل إن قوة إيمانه حتمله 

 عد عن سيئها.ىلع اتلحيل بماكرم األخالق، وابل

** 

Hadis pertama: Di dalam hadis ini terdapat keutamaan 

akhlak yang baik seperti sikap tidak mengganggu, 

bermurah hati, dan wajah yang berseri-seri, serta tidak 

ada amalan yang lebih berat di dalam timbangan 

seorang hamba pada hari kiamat melebihi akhlak yang 

baik. Dan sesungguhnya Allah -Ta'ālā- membenci 

orang yang memiliki sifat jelek yaitu ucapannya keji dan 

omongannya kotor. Hadis kedua: Di dalamnya 

disebutkan bahwa bukan termasuk sifat-sifat seorang 

mukmin yang sempurna imannya yaitu banyak 

mencela, mencari-cari aib, dan merendahkan 

kehormatan manusia. Juga bukan termasuk sifat-

sifatnya yaitu banyak menghujat dan melaknat. Dia 

bukan seorang yang suka mencela manusia dengan 

nasab-nasab mereka, kehormatan mereka, dengan 

bentuk rupa mereka, keadaan mereka, atau dengan 

cita-cita mereka. Namun, sungguh kekuatan imannya 

membawanya untuk berhias dengan akhlak-akhlak 

yang mulia dan menjauhi akhlak-akhlak tercela. 
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 .اللعان : كثري اللعن للناس •

 .ليس املؤمن : أي الاكمل يف اإليمان •

 :وائد احلديثف
 .إثبات املزيان احلقييق يوم القيامة، اذلي توزن به أعمال العباد .1

 .يبغض الفاحش يف قوهل -تعاىل-أن اهلل  .2

 .يست من صفات املؤمن الاكمل اإليمانانليه عن هذه اخلصال القبيحة، وأنها ل .3

نه يورث لصاحبه حمبة اهلل، وحمبة عباده، وأعظم ما يوزن يوم القيامة .4
َ
 .فضيلة حسن اخللق؛ أل

 املراجع:املصادر و

 ،1 ـج) شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق-الرتمذي سنن. بريوت –انلارش: املكتبة العرصية، صيدا -املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد-سنن أيب داود
 -(، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3( وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2

 بن عبد اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط  1975 - ـه 1395مرص، الطبعة: اثلانية، 
م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة  2001 - ـه 1421املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

. بهجة انلاظرين 1428وىل، . منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األ1423األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 
ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، الطبعة األوىل، 1415رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، الطبعة األوىل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 

بعة األوىل، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن ه. رياض الصاحلني للنووي، الط 1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 
م. صحيح اجلامع الصغري 1987ه 1407ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  1428كثري، دمشق، بريوت، 

 .ه1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3وزيادته، لألبلاين، ط
   (5371) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ئل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورعالفضا اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عثمان بن عفان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ليس البن آدم حق : أي ما يستحقه اإلنسان الحتياجه إيله يف االتقاء من احلّر والربد وسرت بدنه وسد جوعته •

 .اخلصال : مجع َخصلة, ويه الصفة املتأصلة يف انلفس •

 .يواري : يسرت •

 .عورته : اتلعبري بمواراة العورة مبالغة يف االكتفاء بالرضوري •

ف : اخلزب ليس معه إِدام, وقيل: غليظ اخلزب، نقل انلووي عقب احلديث قول الرتمذي: )سمعت أبا داود سليمان بن سالم ابَلليخ، يقول: اجِللْ  •
ِلق واخلُْرِج، اكجلَوا سمعت انلَّرض بن ُشميل، يقول: اجِللُف: اخلزب ليس معه إِدام، وقال غريه: هو َغليُظ اخلزب، وقال اهلروي: املراد به هنا واعء اخلزب،

 .واهلل أعلم(، واجلوالق واخلرج أواين

 :وائد احلديثف
 .الزهد يف ادلنيا واالقتصار ىلع حد الكفاف .1

 .بيان حرص اإلنسان ىلع املال .2

ليس البن آدم حقٌّ يف ِسَوى هذه اخلِصال: بيٌت 
  يسكُنه، وثوٌب يُواري َعْورتَه، وِجلُْف اخلزُبِ واملاء

Tidak ada hak apapun bagi anak Adam 
selain dari perkara-perkara ini, yaitu; 

rumah yang menjadi tempat kediamannya, 
pakaian yang digunakan untuk menutupi 

auratnya, dan roti tawar -tanpa lauk- 
dengan air. 

 :احلديث .1341
-: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن عثمان بن عفان 

ليس البن آدم حقٌّ يف »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ِسَوى هذه اخِلصال: بيٌت يسكنُه، وثوٌب يُواري 

 .«َعْورتَه، وِجلُْف اخلزُِب واملاء

** 

1341. Hadis: 

Dari Usmān bin 'Affān -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Tidak ada hak 

apapun bagi anak Adam selain dari perkara-perkara ini, 

yaitu; rumah yang menjadi tempat kediamannya, 

pakaian yang digunakan untuk menutupi auratnya, dan 

roti tawar -tanpa lauk- dengan air". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

حث للمسلم  -مع مالحظة ضعفه-يف هذا احلديث 
ىلع االقتصار ىلع حد الكفاية يف هذه احلياة ادلنيا من 
 بيت يسكنه وخزب وماء يسدان جوعته, وثوب يسرت

ما حيتاج إىل سرت جسمه وكمال مظهره, وما سوى 
ذلك فهو من حظوظ انلفس ال من حقوقها. وهذا 
حث لإلنسان ىلع عدم االنشغال الزائد باملال اذلي 

-يمكن أن يكون سببًا يف صده عن عبادة اهلل 
 .-تعاىل

** 

Di dalam hadis ini -dengan catatan terkait 

kelemahannya- terdapat anjuran bagi seorang Muslim 

agar mencukupkan diri dengan batasan yang cukup 

(tidak berlebihan) dalam kehidupan dunia ini, baik itu 

berupa rumah yang ia tinggali, roti dan air yang cukup 

untuk menahan rasa laparnya, serta pakaian untuk 

menutupi tubuhnya dan menyempurnakan 

penampilannya. Adapun selain itu maka hanyalah 

keinginan nafsu belaka, bukan termasuk hak-haknya. 

Ini juga merupakan motivasi bagi manusia untuk tidak 

disibukkan secara berlebihan dengan harta yang 

mungkin saja menjadi sebab ia terhalang dari 

beribadah kepada Allah -Ta'ālā-. 
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 .بيان أن ما حيرص عليه اإلنسان من حظوظ ادلنيا فاٍن, وما يقدمه لألخرة باقٍ  .3

 .أن من أسايلب ادلعوة: انليف واإلثبات .4

 املراجع:املصادر و

بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية،  سنن الرتمذي، تأيلف: حممد -
رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح  -ه. 1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -ه.    1395

ديلل  -ه.  1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  -ه. 1426وطن، الرياض، العثيمني، مدار ال
 الرابعة،: الطبعة, بلنان –الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, حممد يلع بن حممد ابلكري, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار املعرفة, بريوت 

تطريز رياض الصاحلني, فيصل بن عبد العزيز انلجدي, املحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد, دار العاصمة للنرش واتلوزيع،  -م. 2004 - ـه1425
لرشبيج، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, مصطىف سعيد اخلن، مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع ا -م. 2002 - ـه1423الرياض, الطبعة: األوىل، 

 بن املبارك السعادات أبو ادلين جمد واألثر، احلديث غريب يف انلهاية -. 14: الطبعة, م1987 –ه 1407حممد أمني لطيف, مؤسسة الرسالة, سنة النرش: 
لصاحلني، أبو زكريا حميي ا رياض -. الطنايح حممد حممود - الزاوى أمحد طاهر: حتقيق م،1979 - ـه1399 بريوت، - العلمية املكتبة األثري، ابن حممد

جامعة األنبار، انلارش: دار  -لكية العلوم اإلسالمية  -ادلين حيىي بن رشف انلووي، تعليق وحتقيق: ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس قسم احلديث 
ضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، سلسلة األحاديث ال-م. 2007 - ـه1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

 .م1992 - ـه1412اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -حممد نارص ادلين، دار النرش: دار املعارف، الرياض 
   (3191) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ليس من عبد يقع يف الطاعون فيمكث يف بدله 
نه اليصيبه إال ما كتب اهلل صابرا حمتسبا يعلم أ

 َل إال اكن َل مثل أجر الشهيد
 

Tidak ada seorang pun hamba yang terkena 
ṭā'ūn (wabah penyakit) lalu dia menetap di 

negerinya dalam keadaan sabar dan 
mengharap pahala Allah, dan dia 
mengetahui bahwa tidak ada yang 
menimpanya selain apa yang telah 

ditetapkan oleh Allah untuknya, maka 
baginya pahala orang yang syahid. 

 :احلديث .1342
لَت رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َ
نَّها َسأ

َ
-أ

نَّه اَكن  -صىل اهلل عليه وسلم
َ
خرَبَها أ

َ
اُعون، فَأ عن الطَّ

 َعَذابًا يَبَعثُه اهلل تعاىل ىلع من يشاء، فََجَعلَه اهلل تعاىل
اُعون  رمَحة للمؤمنني، فليس من عبٍد يقع يف الطَّ
نَّه اليُِصيبُه ِإالَّ 

َ
ه َصابًِرا حُمتَِسًبا يعلَم أ َفيَمُكث يِف بدََلِ

هيِد.  َما كتَب اهلل هل إال اكن هل ِمثُل أجِر الشَّ

** 

1342. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa dirinya pernah 

bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengenai ṭā'ūn (wabah penyakit). Beliau 

memberitahunya bahwa ṭā'ūn adalah azab yang 

dikirimkan oleh Allah -Ta'ālā- kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya, dan Allah -Ta'ālā- menjadikannya 

rahmat bagi orang-orang Mukmin. Tidak ada seorang 

pun hamba yang terkena ṭā'ūn (wabah penyakit) lalu 

dia menetap di negerinya dalam keadaan sabar dan 

mengharap pahala Allah, dan dia mengetahui bahwa 

tidak ada yang menimpanya selain apa yang telah 

ditetapkan oleh Allah kepadanya, maka baginya seperti 

pahala orang yang mati syahid. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنها سألت رسول  -ريض اهلل عنها-يف حديث اعئشة 
عن الطاعون، فأخربها  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

أن الطاعون عذاب يرسله اهلل سبحانه وتعاىل ىلع 
يشاء من عباده. وسواء اكن الطاعون معيناً أم اكن من 

وباء اعما مثل الكولريا وغريها؛ فإن هذا الطاعون 
عذاب أرسله اهلل عز وجل، ولكنه رمحة للمؤمن إذا 
نزل بأرضه وبيق فيها صابراً حمتسباً، يعلم أنه ال 
يصيبه إال ما كتب اهلل هل، فإن اهلل تعاىل يكتب هل 

ذا جاء يف احلديث الصحيح عن مثل أجر الشهيد، وهل
أنه قال: قال  -ريض اهلل عنه-عبد الرمحن بن عوف 

: "إذا سمعتم به -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال 
خترجوا فراراً منه". إذا وقع الطاعون بأرض فإننا ال 

ء بانلفس إىل نقدم عليها؛ أِلنَّ اإلقدام عليها إلقا
اتلهلكة، ولكنه إذا وقع يف أرض فإِنَّنا ال خنرج منها 
فراراً منه، ألنك مهما فررت من قدر اهلل إذا نزل 

** 

Dalam hadis Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwasannya 

dia pernah bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengenai ṭā'ūn (wabah penyakit). 

Beliau memberitahunya bahwa ṭā'ūn adalah azab yang 

dikirimkan oleh Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- kepada 

hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Baik 

berupa ṭā'ūn tertentu atau berupa wabah umum seperti 

kolera dan sebagainya. Sesungguhnya ṭā'ūn ini 

merupakan azab yang dikirimkan oleh Allah -'Azza wa 

Jalla-, tetapi itu menjadi rahmat bagi seorang Mukmin 

jika ia menimpa negerinya dan dia sendiri tetap berada 

di sana dalam keadaan sabar dan mengharap pahala-

Nya. Dia mengetahui bahwa tidak ada yang 

menimpanya melainkan apa yang sudah ditetapkan 

oleh Allah untuknya. Sesungguhnya Allah menetapkan 

baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Karena 

itulah dalam sebuah hadis sahih dari Abdurrahman bin 

'Auf -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika kalian 

mendengar ṭā'ūn menimpa suatu negeri, maka 

janganlah kalian mendatanginya, dan jika ṭā'ūn terjadi 

di sebuah negeri sedangkan kalian berada di 

dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
قيل: الطاعون : مرض وبايئ رسيع االنتشار، وقيل: برث مؤلم خيرج اغبلا يف اآلباط، مع حرارة شديدة واسوداد ما حوهل وخفقان القلب واليقء، و •

 .إنه لك وباء اعم حيل باألرض فيصيب أهلها ويموت انلاس منه

 .ىلع من يشاء : أي من اكفر أو اعص بارتكاب الكبرية، أو إرصارا ىلع صغرية •

 .-تعاىل-حمتََسبًا : راجيا لألجر واثلواب من اهلل  •

 :وائد احلديثف
 .أصل الطاعون عذاب ورجز ىلع األمم السابقة .1

ها اهلل من خري فقد جعل اهلل ما اكن عذاباً لغريها رمحة بها .2  .رمحة اهلل بهذه األمة اإلسالمية وما خصَّ

 .األجر ىلع ما يصيب العبد من هم وحزن وغم وأذى خاص بأهل اإليمان دون غريهم .3

 .ال يقترص أجر الشهيد ىلع من مات يف احلرب، وإنما يشمل أناسا كثريين .4

 .ا حمتسبا اكن هل أجر الشهيدمن مات بالطاعون صابر .5

هم اإلسالم يف زمرة الشهداء ال يعاملون معاملة شهيد  -بسبب مرض يف ابلطن-من مات مطعونا أو مبطونا  .6 أو غريقا أو انلفساء ممن عدَّ
 .احلرب بل هلم أجر الشهداء

 .حمتسبا راضيا بأمر اهلل وقدرهإذا وقع الطاعون بأرض والعبد فيها، فال جيوز هل اخلروج منها، بل عليه أن يبىق فيها  .7

 ."حرص اإلسالم ىلع حمارصة األمراض اخلبيثة واملعدية وعدم انتشارها، وهذا هو مبدأ "احلَجر الصيح .8

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: عصام هادي، وزارة 4ه. رياض الصاحلني، ط1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
ه. 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428ف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، األوقا

باألرض فإن هذا الفرار لن يغين عنك من اهلل شيئاً؛ 
ألنه ال مفر من قضاء اهلل إال إىل اهلل. وأما رس نيل 
درجة الشهداء للصابر املحتسب ىلع الطاعون: هو 
أن اإلنسان إذا نزل الطاعون يف أرضه فإن احلياة 
اغيلة عنده، سوف يهرب، خياف من الطاعون، فإذا 
صرب وبيق واحتسب األجر وعلم أنه لن يصيبه إال ما 
كتب اهلل هل، ثم مات به، فإنه يكتب هل مثل أجر 

 .-عز وجل-الشهيد، وهذا من نعمة اهلل 

melarikan diri darinya!" Apabila ṭā'ūn melanda satu 

negeri, maka kita tidak boleh datang ke negri itu. 

Sebab, datang ke negeri itu sama saja dengan 

mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Tetapi jika 

ṭā'ūn merebak di suatu negeri, maka kita tidak boleh 

keluar darinya untuk melarikan diri darinya. Sebab, 

walaupun engkau melarikan diri dari takdir Allah ketika 

ṭā'ūn itu merebak di satu negeri, maka tindakan 

melarikan diri ini sedikit pun tidak akan berguna 

bagimu, karena tidak ada tempat kabur dari takdir Allah 

selain kepada Allah. Adapun rahasia meraih derajat 

orang yang mati syahid bagi orang yang sabar dan 

mengharap pahala, yaitu karena apabila ṭā'ūn 

menimpa negeri seseorang maka kehidupan menjadi 

berharga baginya, tentu ia akan kabur karena takut 

kepada ṭā'ūn. Jika ia sabar, tetap tinggal, dan 

mengharap pahala, serta mengetahui bahwa tidak ada 

yang menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan 

oleh Allah kepadanya lalu dia mati karena itu, maka 

dicatat baginya seperti pahala orang yang mati syahid. 

Dan ini termasuk kenikmatan dari Allah -'Azza wa Jalla-

. 
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 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم 1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

 .ه1418الطبعة األوىل  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
   (3161) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايص اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
، واملقتول: هابيل، ابِن آَدَم : ابن آدم املذكور: هو قاتل أخيه، وهما املذكوران يف قوهل تعاىل: "واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق". قيل: إن اسمه قابيل •

 .ولكنه لم يرد بأسانيد صحيحة

 .كفل : الِكفل انلصيب •

 .ن فعلهسن القتل : أول م •

 :وائد احلديثف
 .حرمة القتل بغري احلق .1

 .الرتغيب يف املحافظة ىلع األنفس .2

 .الرتهيب من سن السنة السيئة .3

 .أن من اكن قدوة يف الرش اكن هل مثل أوزار من اقتدى به، ومن اكن قدوة يف اخلري اكن هل مثل أجور من اقتدى به .4

 .الرتهيب من ادلعوة إىل الرش بالقول أو الفعل .5

لًما إال اكن لَع ابن آدم ليس من نفٍس تقتل ظ
األول كِْفٌل من دمها؛ ألنه اكن أول من سن 

 القتل
 

Tidaklah setiap jiwa yang dibunuh secara 
zalim, melainkan anak Adam yang pertama 

ikut menanggung dosa pembunuhan 
tersebut, karena dialah yang pertama kali 

melakukan pembunuhan. 

 :احلديث .1343
مرفواًع:  -ريض اهلل عنه- بن مسعود عن عبد اهلل

ل » وَّ
َ
ليس ِمْن َنْفٍس ُتْقتَُل ُظلماً ِإالَّ اَكن ىلع ابِن آَدمَ األ

ل َمن َسنَّ الَقتَْل  نَّه اكن أوَّ
َ
 «.ِكْفٌل ِمن دِمَها؛ أِل

** 

1343. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Tidaklah setiap jiwa yang dibunuh secara 

zalim, melainkan anak Adam yang pertama ikut 

menanggung dosa pembunuhan tersebut, karena 

dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ل أحد ابين  آدم تَِبَعات حييك هذا احلديث سبب حَتمُّ
ماء اليت تُهَدر بعده، قيل: إن اسم القاتل قابيل،  ادلِّ
واملقتول: هابيل، ولكنه لم يرد بأسانيد صحيحة، 
وقابيل قتل أخاه هابيل حسدا هل، فهما أول قاتل 
ل قابيل نصيبًا من إثم  ومقتول من ودل آدم؛ فيتحمَّ
ادلماء اليت تسفك من بعده؛ ألنه اكن أول من سنَّ 

 .؛ ألنَّ لك من فعله بعده ُمقتٍد بهالقتل

** 

Hadis ini menuturkan sebab salah satu anak Adam 

memikul tanggung jawab dosa akibat darah yang 

ditumpahkan setelahnya. Yaitu bahwa Qābil 

membunuh saudaranya Hābil, karena dengki 

kepadanya. Keduanya merupakan pembunuh dan 

korban pembunuhan pertama dari anak Adam. 

Sehingga Qābil memikul bagian dari dosa akibat darah 

yang ditumpahkan setelahnya. Sebab, dialah yang 

pertama kali menggagas pembunuhan, karena setiap 

orang yang melakukan pembunuhan setelahnya dia 

mengikutinya meskipun dengan satu perantara atau 

banyak perantara. 
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 املراجع:املصادر و

، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: تطريز رياض الصاحلني
م.  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 2002ه، 1423األوىل 

ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1425رابعة الطبعة: ال
. ه1430ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 1428الطبعة: األوىل 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
اث العريب، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرت1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423بريوت، الطبعة: 
   (3445) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .لَيَس ِمنَّا : أي ليس من أهل سنتنا وهدينا •

 .رَْحم َصِغرَينَا : أي: الصغري من املسلمني بأن يشفق عليه ويرمحه وحيسن إيله ويالعبهَمْن لَْم يَ  •

 .َوَيْعَرف رَشََف َكبرِينا : أي: بما يستحقه من اتلعظيم واإلجالل واالحرتام •

 :وائد احلديثف
 .استحباب الرمحة بصغار املسلمني وذلك بالشفقة عليهم واإلحسان هلم .1

 .لهماستحباب تعظيم الكبار وإجالهلم وتبجي .2

 .الوعيد ملن ال يرحم الصغري، وال جيل الكبري، وذوي القدر .3

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، رشكة مكتبة 2ع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر  وآخرون، طه. جام1423عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

،  اعتىن بها: خليل مأمون 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1395ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ، مرص، 
ه. سنن أيب داود 1428ق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ، حتقي1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425شيحا، دار املعرفة، بريوت، 

، كنوز 1ط ،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار،
قيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حت1430إشبيليا، الرياض، 

ليس منا من لم يرحم صغرينا، ويعرف رشف 
  كبرينا

Tidak termasuk golongan kami orang yang 
tidak menyayangi anak kecil di antara kami 
dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua 

di antara kami. 

 :احلديث .1344
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ليس منا من لم يَرحْم صغرينا، وَيعرْف »مرفواعً: 
 «.رَشََف كبرينا

** 

1344. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amru bin al-'Āṣ -raḍiyallāhu 

'anhuma- secara marfū, "Tidak termasuk golongan 

kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara 

kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua di 

antara kami". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ليس من املسلمني املتمسكني بالسنة املالزمني هلا 
 فيشفق عليه من ال يرحم الصغري من املسلمني

وحيسن إيله ويالعبه، ومن ال يعرف للكبري ما 
يستحقه من اتلعظيم واإلجالل، ولفظة )ليس منا( 
من باب الوعيد واتلحذير، وال يعين خروج الشخص 

 .من اإلسالم

** 

Bukan termasuk bagian dari golongan orang muslim 

yang berpegang dan komiten dengan Sunnah orang 

yang tidak menyayangi anak kecil dari kaum muslimin, 

berbuat baik kepadanya, dan bermain-main 

dengannya; juga orang yang tidak mengetahui 

penghormatan dan penghargaan yang pantas 

didapatkan oleh orang dewasa. 
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ه. صحيح اجلامع الصغري 1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1421، مؤسسة الرسالة، 1الرتيك، ط
 .وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم

   (3083) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

62 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :وائد احلديثف
 الم ىلع الوجه املرشوح.ترتيب ابلدء بالس .1
 .هذا الرتتيب مستحب، وليس بالزم .2

 .ريهاحلديث خاص باتلاليق يف الطريق وحنوه، أما حينما يقدم عليه فإن القادم يسلم مطلقا صغريا اكن أو كبريا، قليال أو كثريا، راكبا أو غ .3

 .مرااعة منازل انلاس ومراتبهم .4

 املراجع:املصادر و

ه. 1422صحيح ابلخاري, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق, ط 
لوغ صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح ب

ليسلم الصغري لَع الكبري، واملار لَع القاعد، 
  والقليل لَع الكثري

Hendaklah yang muda mengucapkan salam 
kepada yang lebih tua, perjalan kaki 

(mengucapkan salam) kepada yang duduk, 
dan yang berjumlah sedikit (mengucapkan 

salam) kepada yang berjumlah banyak. 

 :احلديث .1345
مرفواعً: "ِليَُسلِِّم  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

الصغرُي ىلع الكبرِي، واملارُّ ىلع القاعِد، والقليُل ىلع 
 الكثرِي" ويف رواية: "والراكُب ىلع املايش".

** 

1345. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Hendaklah yang muda 

mengucapkan salam kepada yang lebih tua, perjalan 

kaki (mengucapkan salam) kepada yang duduk, dan 

yang berjumlah sedikit (mengucapkan salam) kepada 

yang berjumlah banyak." Dalam sebuah riwayat 

disebutkan: "dan pengendara kepada pejalan kaki". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث يفيد الرتتيب املندوب يف حق ابَلداءة 
بالسالم، فذكر أربعة أنواع فيها: األول: أن الصغري 

ن املايش ينبيغ يسلم ىلع الكبري؛ احرتاما هل. اثلاين: أ
هل ابلدء بالسالم ىلع القاعد؛ ألنه بمزنلة القادم 
عليه. اثلالث: أن العدد الكثري هو صاحب احلق ىلع 
القليل، فاألفضل أن يسلم القليل ىلع الكثري. الرابع: 
أن الراكب هل مزية بفضل الركوب، فاكن ابَلْدُء 

 .بالسالم من أداء شكر اهلل ىلع نعمته عليه

** 

Hadis ini menjelaskan tentang urutan yang disunahkan 

dalam memulai salam, lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menyebutkan empat macam urutan, yaitu: 

Pertama: Yang muda mengucapkan salam kepada 

yang tua sebagai penghormatan kepada yang lebih 

tua. Kedua: Orang yang berjalan harus memulai salam 

kepada yang duduk karena dia sama seperti posisi 

orang yang datang kepadanya. Ketiga: Sekumpulan 

orang banyak adalah yang berhak atas mereka yang 

sedikit, maka yang lebih utama adalah bahwa yang 

sedikit hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu 

kepada yang banyak. Keempat: orang yang 

berkendara memiliki kelebihan yaitu berkendara, maka 

memulai salam darinya adalah sebagai bentuk syukur 

kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan 

kepadanya. 
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م. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، 2009 - 1430املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش، الطبعة األوىل 
 .م 2003 - ـه 1423الطبعة: اخلاِمَسة، 

   (5352) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ُهْم الَْملَّ ، وال  لنئ كنت كما قلت، فكأنما تُِسفُّ
يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت لَع 

 ذلك
 

Seandainya apa yang engkau katakan itu 
benar, maka seakan-akan engkau 

menyuapkan abu panas ke mulut mereka. 
Allah senantiasa menolongmu terhadap 

mereka, jika kamu tetap berbuat demikian. 

 :احلديث .1346
أن رجال قال: يا  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

رسول اهلل، إن يل قَرابَة أِصلهم ويقطعوِن، وأحسن 
، فقال:  ، وأْحلَُم عنهم وجيهلون يلعَّ إيلهم ويُسيئُون إيلَّ

، وال يزال » ُهْم الَْملَّ لنئ كنت كما قلت، فكأنما تُِسفُّ
 «.ىلع ذلكمعك من اهلل ظهري عليهم ما دمت 

** 

1346. Hadis: 

Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu- bahwa seorang 

lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 

saya mempunyai beberapa orang kerabat. Saya 

menyambung hubungan tali kekeluargaan dengan 

mereka, tetapi mereka memutuskannya dariku. Aku 

berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat 

buruk kepadaku. Aku senantiasa berbuat ramah 

kepada mereka, tetapi mereka tidak tahu diri. Beliau 

bersabda, "Seandainya apa yang engkau katakan itu 

benar, maka seakan-akan engkau menyuapkan abu 

panas ke mulut mereka. Allah senantiasa menolongmu 

terhadap mereka, jika kamu tetap berbuat demikian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ث أبو هريرة  أنَّ رجال قال للنيب  -ريض اهلل عنه-حدَّ
أصلهم  :  "إن يل قرابة-صىل اهلل عليه وسلم-

ويقطعوِن، وأحسن إيلهم ويسيئون إىل، وأحلم 
عليهم وجيهلون يلع"، يعين: فماذا أصنع؟ فقال انليب 

: "لنئ كنت كما قلت فكأنما -صىل اهلل عليه وسلم-
تسفهم املل، وال يزال لك من اهلل تعاىل ظهري عليهم 
ما دمت ىلع ذلك" يعين نارص، فينرصك اهلل عليهم 

املل: الرماد احلار، وتسفهم: يعين ولو يف املستقبل.  و
تلقمهم إياه يف أفواههم، وهو كناية عن أن هذا الرجل 
منترص عليهم. وليس الواصل لرمحه من يكافئ من 
وصله، ولكن الواصل حقيقة هو اذلي إذا قطعت 
رمحه وصلها، هذا هو الواصل حقا، فعىل اإلنسان أن 

ه يصرب وحيتسب ىلع أذية أقاربه وجريانه وأصحاب
وغريهم، فال يزال هل من اهلل ظهري عليهم، وهو الرابح، 
وهم اخلارسون، وفقنا اهلل وإياكم ملا فيه اخلري 

 .والصالح يف ادلنيا واآلخرة

** 

Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa 

seorang lelaki bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya 

mempunyai beberapa orang kerabat. Saya 

menyambung hubungan tali kekeluargaan dengan 

mereka, tetapi mereka memutuskannya dariku. Aku 

berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat 

buruk kepadaku. Aku senantiasa berbuat ramah 

kepada mereka, tetapi mereka tidak tahu diri." Artinya, 

apa yang harus aku perbuat?" Nabi Shallalahu 'Alaihi 

wa Salam bersabda, "Seandainya apa yang kau 

katakan itu benar, maka seakan-akan kamu 

menyuapkan abu panas ke mulut mereka. Allah 

senantiasa menolongmu terhadap mereka, jika kamu 

tetap berbuat demikian." Maksdunya, Penolong. Allah 

menolongmu terhadap mereka meskipun di masa 

mendatang. Al-Mallu adalah abu panas. Tusiffuhum 

artinya menyuapkan abu panas ke dalam mulut 

mereka. Ini merupakan ungkapan perumpamaan 

bahwa orang ini mendapatkan pertolongan terhadap 

mereka. Orang yang menyambung silaturhami 

bukanlah orang yang membalas dengan sepadan 

kepada orang yang menyambungnya, tetapi orang 

yang bersilaturahmi sebenarnya adalah orang yang jika 

hubungan kekerabatannya diputus, ia 

menyambungnya. Inilah orang yang benar-benar 

bersilaturrahmi. Hendaknya manusia sabar dan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل صلة األرحام اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أحلم : أصرب وأصفح ، واحللم : األناة •

 .جيهلون يلع : يسيئون إيل •

 . تسفهم : تطعمهم •

 .املل : الرماد احلار، وهو تشبيه ملا يلحقهم من اإلثم بما يلحق آكل الرماد احلار من األلم •

 .ظهري : نارص ومعني •

 :وائد احلديثف
ل تعاىل : ) ادفع باليت يه أحسن فإذا اذلي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم مقابلة اإلساءة باإلحسان مظنة رجوع  امليسء إىل احلق ، كما قا .1

 [34(] فصلت: 
 .ما اعقبت من عصا اهلل فيك بمثل أن تطيع اهلل فيه .2

 .امتثال أمر اهلل سبب عون اهلل للعبد املؤمن .3

 قطيعة الرحم ألم وعذاب يف ادلنيا ، وإثم وشدة حساب يف اآلخرة .4

 .تسب يف عمله الصالح، وال يقطعه أذى انلاس وقطيعتهم عن اعدته الطيبةينبيغ ىلع املسلم أن حي .5

 املراجع:املصادر و

ه.  بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد 1430كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل: 
د اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، اهلاليل، دار ابن اجلوزي.    نزهة املتقني، د. مصطىف سعي

ه. رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1397بريوت، الطبعة األوىل: 
م.  2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل،  -حل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الف1426

 .بريوت - صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب
   (3863) الرقم املوحد:

mengharap pahala dengan adanya tindakan 

menyakitkan dari kerabatnya, tetangganya, para 

sahabatnya dan sebagainya. Allah akan senantiasa 

menolongnya melawan mereka. Dialah orang yang 

beruntung. Sedangkan mereka adalah orang-orang 

yang merugi. Semoga Allah memberikan taufik kepada 

kita dan anda semua untuk kebaikan dan kesalehan di 

dunia dan akhirat. Syarah Riyadhus Shalihin, karya 

Ibnu Utsaimin, jilid 3/613-614). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة الفضائل اتلصنيف:

 .الرواية اثلانية: رواها مسلم. الرواية اثلاثلة: متفق عليهاالرواية األوىل: رواها مسلم.  راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يتقلب : يتحول فيها من ماكن آلخر يتنعم بمالذها •

 .يف شجرة : بسبب شجرة •

 .طريق : أي: عن الطريق، أو ما ظهر منهقطعها من ظهر ال •

ِزيلَنَّ  •
ُ
حنني : أل

ُ
 .أل

َمَرَّ رَُجٌل بُِغْصِن َشَجَرٍة لََعَ َظْهِر َطِريٍق، فقاَل: 
َُنرنَيَّ َهَذا َعِن املسلمنَي اَل يُْؤِذيِهْم، 

ُ
واهللِ أل

ْدِخَل اجَلنَّةَ 
ُ
 فَأ

 

Seorang lelaki berjalan melewati dahan 
yang melintang ke tengah jalan, lalu ia 

berkata, "Demi Allah, aku akan 
menyingkirkan dahan ini dari jalan agar 
tidak mengganggu kaum Muslimin yang 

lewat." Maka ia pun dimasukkan ke Surga. 

 :احلديث .1347
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

لقد رأيت رجال َيتََقلَُّب يف اجلنة »قال:  -عليه وسلم
ة قطعها من ظهر الطريق اكنت تؤذي يف شجر
مر رجل بغصن شجرة ىلع »ويف رواية: «.  املسلمني

حَنِّنَيَّ هذا عن املسلمني ال 
ُ
ظهر طريق، فقال: واهلل أل

ْدِخَل اجلنة
ُ
بينما رجل يميش »ويف رواية: «.  يؤذيهم، فَأ

َرُه فشكر  بطريق وجد غصن شوك ىلع الطريق فأخَّ
 «.اهلل هل، فغفر هلُ 

** 

1347. Hadis: 

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

"Sungguh aku telah melihat seseorang yang 

bersenang-senang di dalam surga karena ia memotong 

pohon yang berada di tengah jalan yang mengganggu 

kaum Muslimin yang lewat." Dalam sebuah riwayat 

disebutkan, "Ada seorang lelaki berjalan melalui dahan 

yang melintang di tengah jalan, lalu ia berkata, "Demi 

Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak 

mengganggu kaum Muslimin yang lewat." Maska ia 

pun dimasukkan ke Surga." Dalam riwayat lain 

disebutkan, "Pada suatu ketika ada seorang lelaki 

berjalan, lalu ia menemukan dahan berduri di jalan, 

kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah berterima 

kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رجاًل يف اجلنة  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى انليب 
يتنقل فيها بسبب شجرة قطعها اكنت تؤذي 
املسلمني. ومن روايات احلديث: دخل رجل اجلنة 

، وغفر اهلل هل بسبب غصن أزاهل عن طريق املسلمني
سواء اكن هذا الغصن من فوق، يؤذيهم من عند 
رؤوسهم، أو من أسفل يؤذيهم من جهة أرجلهم؛ أبعده 

 .وحناه، فشكر اهلل هل ذلك، وأدخله اجلنة

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- melihat 

seorang lelaki bersenang-senang di surga karena ia 

memotong pohon yang mengganggu kaum Muslimin. 

Dari berbagai riwayat hadis disebutkan bahwa seorang 

lelaki masuk surga dan Allah mengampuni dosanya 

disebabkan dahan yang ia singkirkan dari jalan kaum 

Muslimin, baik dahan ini dari arah atas yang 

mengganggu kepala mereka atau dari bagian bawah 

yang mengganggu kaki mereka. Ia pun 

menjauhkannya dan menyingkirkannya, maka Allah 

berterima kasih kepadanya atas perbuatan itu dan 

memasukkannya ke dalam surga. 
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 ال يؤذيهم : أي: إرادة أال يؤذيهم •

 .فشكر اهلل هل : قبل عمله ذلك، وأثىن عليه •

 :وائد احلديثف
 .فضل إزالة ما يؤذي انلاس يف مرورهم من الطريق، واحلث ىلع فعل لك ما ينفع املسلمني ويبعد عنهم الرضر .1

 .ة ابليئة والسالمة العامةاإلسالم دين انلظافة ومحاي .2

 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. -
بهجة انلاظرين رشح رياض -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: -م. 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد -الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. 
 .بريوت –العريب صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث -ه. 1422ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (6469) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباس اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .إزاري : اإلزار: ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن •

 -صَّل اهلل عليه وسلم-َمَرْرُت لَع رسوِل اهللِ 
ويف إَِزارِي اْسرِتَْخاٌء، فقال: يا عبَد اهللِ، اْرَفْع 
إَِزاَرَك، فََرَفْعُتُه ثم قال: زِْد، فَزِْدُت، فما زِلُْت 

ََتَرَّاَها بَ 
َ
ْعُد، فقال بعُض الَقْوِم: إىل أين؟ فقال: أ

اقنَْيِ  نَْصاِف السَّ
َ
 إىل أ

 

Aku pernah lewat di hadapan Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sementara 
sarungku terjurai (menjuntai ke bawah 

mata kaki). Maka beliau bersabda, "Wahai 
Abdullah, naikkan sarungmu!" Aku pun 

menaikkannya. Kemudian beliau bersabda, 
"naikkan lagi!" Aku pun menaikkannya 
lagi. Sejak itu aku selalu menjaga agar 
sarungku sebatas itu. Sebagian orang 

bertanya, "Sampai di mana batasnya?" Ia 
menjawab, "Sampai pertengahan betis". 

 :احلديث .1348
، قال: َمَررُْت ىلع -اهلل عنهما ريض-عن ابِن عمَر 

ويف إَِزارِي  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوِل اهلِل 
َفَرَفْعتُُه ثم « يا عبَد اهلِل، اْرَفْع إَِزارَكَ »اْسرِتَْخاٌء، فقال: 

اَها َبْعُد، فقال بعُض « زِدْ »قال:  حَتَرَّ
َ
فَزِْدُت، فما ِزلُْت أ

نَْصاِف السَّ 
َ
.الَقْوِم: إىل أين؟ فقال: إىل أ  اقَنْيِ

** 

1348. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- ia berkata, "Aku 

pernah lewat di hadapan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- sementara sarungku terjurai (menjuntai ke 

bawah mata kaki). Maka beliau bersabda, "Wahai 

Abdullah, naikkan sarungmu!" Aku pun menaikkannya. 

Kemudian beliau bersabda, "naikkan lagi!" Aku pun 

menaikkannya lagi. Sejak itu aku selalu menjaga agar 

sarungku sebatas itu. Sebagian orang bertanya, 

"Sampai di mana batasnya?" Ia menjawab, "Sampai 

pertengahan betis". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال: مررت ىلع رسول  -ريض اهلل عنه-عن ابن عمر 
ويف إزاري إسبال، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

يا عبد اهلل ارفع إزارك، فرفعته إىل الكعبني أو قريب 
منهما، ثم قال: زِد يف الرفع؛ لكونه أطيب وأطهر، 

أنصاف الساقني، وما زلت  فزدت حىت بلغت به
أقصدها بعد ذلك؛ اعتناء بالسنة ومالزمة لالتباع، 
فقال بعض القوم: إىل أين اكن انتهاء الرفع املأمور به، 

 .قال: إىل أنصاف الساقني

** 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- ia berkata, "Aku 

lewat di hadapan Rasullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

sementara sarungku agak isbal (menjurai hingga di 

bawah mata kaki). Maka beliau bersabda, "Wahai 

Abdullah, naikkan sarungmu!" Aku menaikkannya 

hingga kedua mata kaki atau dekat keduanya. 

Kemudian beliau bersabda, "Naikkan lagi!" Karena itu 

lebih baik dan lebih bersih. Aku pun menambahnya 

hingga sampai pertengahan betis. Dan sejak itu aku 

selalu menjaganya karena memperhatikan sunah dan 

konsisten mengikuti (perintah Rasulullah). Sebagian 

orang mengatakan, "Sampai mana batas menaikkan 

yang diperintahkan?" Ia menjawab, "Sampai 

pertengahan betis." 
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 .اسرتخاء : انبساط •

 .أحتراها : أقصدها •

 :وائد احلديثف
 .-صىل اهلل عليه وسلم-، ومزيد اعتنائه بالسنة، ومالزمته اتلأيس برسول اهلل -ريض اهلل عنهما-فضل عبد اهلل بن عمر  .1

 .ن إىل نصف الساقاألفضل يف اإلزار أن يكو .2

 املراجع:املصادر و

ه. 1425 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة
م. كنوز رياض الصاحلني، 1987ه، 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  

م.  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 2009ه، 1430جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
 .ه1423انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (5458) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور العارضة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن أنس اجلهين  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احلمد : نقيض اذلم، وهو اثلناء •

ْطَعَميِن 
َ
َكَل َطَعاًما، فقال: احلمُد هللِ اذلي أ

َ
َمْن أ

ٍة، ُغِفَر َل  َهَذا، َوَرَزْقنِيِه مِْن َغريِ َحْوٍل ميِنر َواَل قُوَّ
َم ِمْن َذنْبِِه.  ما َتَقدَّ

 

Siapa yang menyantap makanan lalu 
mengucapkan: "Alḥamdulillāhillażi 

aṭ'amanī hāżā wa razaqnīhi min gairi 
ḥaulin minnī wa lā quwwatin gufira lahū 
ma taqaddama min żanbihi" (segala puji 
hanya milik Allah yang telah memberiku 
makanan dan menganugerahkan rezeki 
kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan 

dariku), niscaya diampuni dosanya yang 
telah lalu. 

 :احلديث .1349
َكَل »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن أنس 

َ
َمْن أ

ْطَعَميِن َهَذا، َوَرَزقِْنيِه 
َ
َطَعاًما، فقال: احلمُد هلِل اذلي أ

َم ِمْن َذنِْبهِ  ٍة، ُغِفَر هل ما َتَقدَّ  «.ِمْن َغرِي َحْوٍل ِمينِّ َواَل قُوَّ

** 

1349. Hadis: 

Dari Mu'āż bin Anas raḍiyallāhu 'anhu secara marfū': 

"Siapa yang menyantap makanan lalu mengucapkan: 

"Alḥamdulillāhillażi aṭ'amanī hāżā wa razaqnīhi min 

gairi ḥaulin minnī wa lā quwwatin gufira lahū ma 

taqaddama min żanbihi" (segala puji hanya milik Allah 

yang telah memberiku makanan dan 

menganugerahkan rezeki kepadaku tanpa ada daya 

dan kekuatan dariku), niscaya diampuni dosanya yang 

telah lalu". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

ن إذا أكل أكال أن حيمد اهلل سبحانه ينبيغ لإلنسا
وتعاىل، وأن يقول: "احلمد هلل اذلي أطعمين هذا 
ورزقنيه من غري حول مين وال قوة". أشار به إىل 
طريقيت اتلحصيل للطعام، فإن القوي يأخذ ظاهًرا 
بقوته، والضعيف حيتال ىلع حتصيل قُوته، فأشار 
باذلكر املذكور أن حصول ذلك بمحض الفضل من 

 .هلل تعاىل ال دخل يف ذلك لغريه سبحانها

** 

Hendaknya manusia memuji Allah -Subḥanāhu wa 

Ta'ālā- saat menyantap suatu makanan dan 

mengucapkan: "Alḥamdulillāhillażi aṭ'amanī hāżā wa 

razaqnīhi min gairi ḥaulin minnī wa lā quwwatin gufira 

lahū ma taqaddama min żanbihi" (segala puji hanya 

milik Allah yang telah memberiku makanan dan 

menganugerahkan rezeki kepadaku tanpa ada daya 

dan kekuatan dariku). Beliau memberi isyarat dengan 

hadis ini kepada dua cara memperoleh makanan. 

Sesungguhnya orang kuat mengambil yang tampak 

dengan kekuatannya dan orang lemah mencari trik 

untuk mendapatkan makanan pokoknya. Lantas beliau 

mengisyaratkan dengan zikir yang disebutkan bahwa 

pencapaian semua itu hanya berkat karunia dari Allah 

-Ta'ālā- tanpa ada campur tangan selain Allah -

Subḥanāhu wa Ta'ālā-. 
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 .حول : أي: ال حتول من حال إىل حال وال حيلة •

 .من ذنبه : أي: الصغائر •

 :وائد احلديثف
 .استحباب محد اهلل تعاىل يف آخر الطعام مع اتلرضع إىل اهلل تعاىل؛ ألنه هو املنعم والرازق، وليس لإلنسان فيه نصيب من الفضل .1

 .بيان أجر احلامد هلل تعاىل بتكفري ذنوبه الصغائر .2

 .بيان عظيم فضل اهلل تعاىل ىلع عباده فقد فتح باب الرمحة وجمازاتهم بعظيم كرمه .3

 .حتصيل الرزق ال يكون بقوة العبد بل بفضل اهلل تعاىل .4

 .ال وخرياأمور العباد لكها من اهلل عز وجل، وليست ِبوهلم وقوتهم ومع لك هذا إن شكروه زادهم فض .5

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
للزبيدي، نرش: م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. تاج العروس من جواهر القاموس، 1987ه 1407الرابعة عرش، 

 ومطبعة مكتبة رشكة: نرش الرتمذي، سنن. بريوت –دار اهلداية. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
 -دار إحياء الكتب العربية : نرش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق ماجه، ابن سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، – احلليب ابلايب مصطىف

اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 .م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم2001 - ـه1421

   (5431) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةالفضائ اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبو حيىي خريم بن فاتك  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِضْعٌف : الِمثل فما زاد •

 :وائد احلديثف
 .يف سبيل اهلل تعاىل يبتيغ بها األجر عند اهلل تعاىل مضاعفة اثلواب للك من أنفق نفقة .1

 املراجع:املصادر و

مسند  -ه. 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  -
د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف:  -اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 

سنن النسايئ، لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة اثلانية،  -م. 2001 - ـه1421
نزهة املتقني رشح رياض  -، حتقيق أمحد شاكر وفؤاد عبد ابلايق، ط. ابلايب احلليب. الرتمذي عيىس بن حممد لإلمام الرتمذي، سنن -. م1986 –ه 1406

كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار  -ه. 1407الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، 
ديلل الفاحلني لطرق  -ه. 1426ياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح ر -ه 1430الطبعة األوىل،  -كنوز إشبيليا

الطبعة  -رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت، بلنان 
 - ـه1422الطبعة األوىل،  -فاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان حممد، القاري، دار الفكر، بريوت، بلنان مرقاة امل -م. 2004 - ـه1425الرابعة، 

 .م2002
   (4188) الرقم املوحد:

ْنَفَق َنَفَقًة يف َسبِيل اهلل ُكتب َل َسْبُعِمائَِة 
َ
َمْن أ

  ِضْعٍف 
Barangsiapa berinfak satu kali di jalan 

Allah, maka ditulis untuknya pahala tujuh 
ratus kali lipat. 

 :احلديث .1350
واعً: مرف -ريض اهلل عنه-عن أيب حيىي ُخَريْم بن َفاتِك 

ْنَفَق َنَفَقًة يف َسِبيل اهلل ُكتب هل َسبُْعِمائَِة »
َ
َمْن أ
 «.ِضْعٍف 

** 

1350. Hadis: 

Dari Abu Yahya Khuraim bin Fatik -raḍiyallāhu 'anhu-, 

ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Barangsiapa berinfak satu kali di jalan 

Allah, maka ditulis untuknya pahala tujuh ratus kali 

lipat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، -تعاىل-من أْنَفَق نفقة قليلة أو كثرية يف سبيل اهلل 
أو يف غريه  -تعاىل-سواء اكن يف اجلهاد يف سبيل اهلل 

من وجوه الربِّ والطااعت، ضاعف اهلل هل األجر يوم 
 .القيامة إىل سبعمائة ِضعف

** 

Barangsiapa berinfak dengan infak yang sedikit atau 

banyak di jalan Allah -Ta'ālā-, baik dalam jihad di jalan 

Allah -Ta'ālā- atau dalam berbagai segi kebajikan dan 

ketaatan lainnya, niscaya Allah akan melipat gandakan 

baginya pahala pada hari kiamat sampai tujuh ratus kali 

lipat. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < اتلوبة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من تاب : رجع عن املعصية •

 .تاب اهلل عليه : أي: قَِبَل توبته •

 :وائد احلديثف
 .ل طلوع الشمس من مغربهااهلل تعاىل يقبل اتلوبة من عباده تفضال منه إذا اكنت مستجمعة لرشوطها، ومن رشوطها: أن تقع من اتلائب قب .1

 .يقبل توبة العبد وإن تأخرت، لكن املبادرة باتلوبة يه الواجب -سبحانه وتعاىل -اهلل .2

 .إن اكن آلديم حق أن يعيده لصاحبه -اإلقالع والرتك لذلنب.  -العزم ىلع عدم العودة إيله.  -انلدم ىلع اذلنب.  -بيق من رشوط اتلوبة:  .3

 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار -م. 1987 - ـه1407صاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض ال-
: حتقيق مسلم، صحيح-. اثلانية: الطبعة بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -ه. 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .بريوت –بلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب ا عبد فؤاد حممد
   (4797) الرقم املوحد:

ْمُس ِمْن َمْغِربَِها تَاَب  ْن َتْطلَُع الشَّ
َ
َمْن تَاَب َقْبَل أ

  اهلُل َعلَْيهِ 
Siapa yang bertaubat sebelum matahari 
terbit dari barat maka Allah menerima 

taubatnya 

 :احلديث .1351
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْن َتْطلَُع »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
َمْن تَاَب َقبَْل أ

ْمُس ِمْن َمْغِربَِها تَاَب اهلُل َعلَيْهِ   .«الشَّ

** 

1351. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Siapa yang bertaubat sebelum 

matahari terbit dari barat maka Allah menerima 

taubatnya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يقبل اتلوبة  -سبحانه وتعاىل-يفيد احلديث أن اهلل 
من عبده املذنب ما لم تطلع الشمس من مغربها؛ 
ألنها نهاية وقت قبول اتلوبة ويه من عالمات 

 .الساعة الكربى

** 

Hadis ini memberi faedah bahwa Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā- menerima taubat hamba-Nya yang berdosa 

sebelum terbit matahari dari barat, karena itu 

merupakan batas akhir waktu diterimanya taubat dan 

itu merupakan salah satu tanda kiamat besar. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباس اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن أنس اجلهين  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: تذلال وخشواع تواضعا •

 .حلل : مجع حلة: اثلوب اجليد اجلديد غليظا أو رقيقا، واملراد: الزينة يف اجلنة •

داوي من ترك اللباس : أي الرفيع وانلفيس من اثلياب، تركها وهو قادر عليها، وليس املراد اتلعري فإنه حمرم يف الرشيعة إال عند اتلخيل واتل •
 .وإتيان الزوجة

 :وائد احلديثف
 .لباس، وعدم الرتفع واتلكرب فيه ىلع اآلخرينفضل اتلواضع يف ال .1

 .اذلي يرتك اللباس تواضعا ال خباًل أو إظهارا للزهد، اكن هل األجر املنصوص عليه .2

 .رشط ترك اللباس تواضعا أن يكون زهدا يف ادلنيا وعدم انشغاهل بزينتها .3

 .نيتهلو عزم أحد ىلع أنه لو اكن قادرا ىلع اللباس ألعرض عنه تواضعا أثيب ىلع  .4

َمْن ترك اللباَس تََواُضًعا هلل، وهو يقدر عليه، 
 داعه اهلُل يوَم القيامِة لَع ُرُؤوِس اخلاََلئِِق حىت

ير ُحلَِل اإِليَماِن َشاَء يَلْبَُسَها
َ
ُهُ ِمْن أ  َُيَرير

 

Barangsiapa meninggalkan pakaian 
(mewah) karena merendahkan diri kepada 

Allah, padahal dia mampu 
mengenakannya, niscaya Allah 

memanggilnya pada hari kiamat di 
hadapan segenap makhluk untuk disuruh 

memilih jenis pakaian iman mana saja yang 
ia kehendaki untuk dikenakan 

 :احلديث .1352
َمْن ترك »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن انس 

اللباَس تََواُضًعا هلل، وهو يقدر عليه، داعه اهلُل يوَم 
يِّ ُحلَِل 

َ
ُُه ِمْن أ القيامِة ىلع ُرُؤوِس اخلاََلئِِق حىت خُيَريِّ

 .«َء يَلْبَُسَهااإِليَماِن َشا

** 

1352. Hadis: 

Dari Mu'aż bin Anas -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), “Barangsiapa meninggalkan pakaian 

(mewah) karena merendahkan diri kepada Allah, 

padahal dia mampu mengenakannya, niscaya Allah 

memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap 

makhluk untuk disuruh memilih jenis pakaian iman 

mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan.” 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

من ترك لبس الرفيع من اثلياب تواضعا هلل وتراك 
نعه من ذلك عجزه عنه داعه لزينة احلياة ادلنيا، ولم يم

اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق ترشيفا هل، حىت 
 .خيريه من أي زينة أهل اجلنة يريد أن يلبسها

** 

Barangsiapa meninggalkan pakaian mewah karena 

merendahkan diri kepada Allah dan meninggalkan 

perhiasan kehidupan dunia, sedang dia lakukan itu 

bukan karena ketidakmampuannya, niscaya Allah 

menyerunya pada hari kiamat dengan ditonton oleh 

semua makhluk sebagai penghormatan baginya, lalu 

dia diberi pilihan untuk mengenakan perhiasan 

penghuni surga manakah yang dikehendakinya untuk 

dipakai. 
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 .تكفل اهلل عز وجل بزتيني من ترك الزينة من أجله .5

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 2009ه 1430: األوىل، م. كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة1987ه 1407الرابعة عرش، 

 مكتبة رشكة: نرش الرتمذي، سنن. اثلانية: الطبعة بلنان، –للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
اعدل مرشد،  -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، – احلليب ابلايب مصطىف ومطبعة

 .بريوت-م. صحيح اجلامع الصغري، للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم2001 - ـه1421وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
   (5432) الرقم املوحد:
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  احلميدةالفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق  اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

رَْداء  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َمْن رَدَّ : أي من دفع عنه وحفظه يف غيبته •

ِخيِه : العرض هو ما ُيْمَدح به اإلنسان أو يذم •
َ
 .ِعْرِض أ

 :وائد احلديثف
غتيبهذا اثلو .1

ُ
 اب خاص يف حال عدم وجود أخيك املسلم اذلي أ

 أن اجلزاء من جنس العمل، فمن رد عن عرض أخيه رد اهلل عنه انلار .2

 .إثبات انلار، وإثبات يوم القيامة .3

 املراجع:املصادر و

(، وحممد فؤاد عبد 2، 1سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج
اهلل  عبد أليب حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. مرص –(، ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض ) ـج3ابلايق ) ـج

اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط  -أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، حتقق: شعيب األرنؤوط 
تب اإلساليم. مؤسسة الرسالة. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األبلاين، ط املك

ح بلوغ توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رش
رام، الشيخ صالح الفوزان بن املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ امل

ُ َعْن وَْجِهِه انلَّاَر  ِخيِه َردَّ اَّللَّ
َ
َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض أ

  يَْوَم الِْقَياَمةِ 
Barangsiapa membela kehormatan 

saudaranya yang tidak bersamanya, maka 
Allah pasti menghalangi wajahnya dari api 

neraka pada hari kiamat". 

 :احلديث .1353
صىل اهلل -عن انليب  -عنهريض اهلل -عن أيب ادلرداء 

ُ »قال:  -عليه وسلم ِخيِه رَدَّ اَّللَّ
َ
َمْن رَدَّ َعْن ِعْرِض أ

 «.َعْن وَْجِهِه انلَّاَر يَْوَم الِْقَياَمةِ 

** 

1353. Hadis: 

Dari Abu Dardā` -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Barangsiapa membela kehormatan 

saudaranya yang tidak hadir bersamanya, maka Allah 

pasti menghalangi wajahnya dari api neraka pada hari 

kiamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث فضيلة من دافع عن عرض أخيه املسلم، 
فإذا أغتابه أحد احلارضين يف جملس، فإنه جيب 

ك ادلفاع عن أخيك املسلم، وإساكت املغتاب، علي
وإنكار املنكر، أما إذا تركته فإن هذا  يعترب من 
اخلذالن ألخيك املسلم, ومما يدل ىلع ان املراد بذلك 
يف غيبته حديث أسماء بنت يزيد، عن انليب صىل اهلل 
عليه وسلم قال: "من ذب عن حلم أخيه بالغيبة اكن 

انلار". رواه أمحد وصححه  حقا ىلع اهلل أن يعتقه من
 .األبلاين

** 

Dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi orang yang 

membela kehormatan saudaranya yang muslim. Jika 

seseorang yang hadir di majlis membicarakannya, 

maka engkau wajib membela saudara muslimmu yang 

absen, membuat diam orang yang bergibah dan 

mengingkari kemungkaran. Sedangkan jika engkau 

membiarkannya, maka ini dianggap sebagai 

penghianatan terhadap saudaramu yang muslim. 
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لسالم برشح عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل ا
 .بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث

   (5514) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةالفضائل واآلدا اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
نْب املقتيض للعقوبة • : اذلَّ ا : احلدُّ  .َحدًّ

 .لََطَمه : رضبه بيده ىلع وجهه •

نْب وَيْمُحوه • ارة: العمل اذلي يَْسرُت اذلَّ  .َكفاَرتَه : الَكفَّ

ايعتقه : العتق هو حترير الرقاب يعين أن يكون هناك إنسان مم •  .لوك فيخلصه سيده وجيعله حرًّ

 :وائد احلديثف
 .احلثُّ ىلع الرفق باملمايلك، وحسن صحبتهم .1

 .جواز إقامة احلدِّ ىلع اململوك من قبل سيده إذا اكن احلد جدًلا .2

ارة ىلع رَضبه .3  .ِعتق اململوك كفَّ

 .اهتمام اإلسالم ِبقوق اإلنسان قبل الترشيعات الغربية .4

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني،  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون،
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن  1430تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء 1997 -ه 1418اجلوزي ، سنة النرش:  
 رياض ـه1422 األوىل،: الطبعة الفكر، دار: انلارش القاري، سلطان بن يلع: تأيلف املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. بريوت –الرتاث العريب 

ا لم يأته، أو لََطَمه فإن  َمْن ََضب ُغالًما َل َحدًّ
  َكْفاَرتَه أن ُيْعتَِقه

"Barangsiapa memukul budaknya sebagai 
hukuman atas kesalahan yang tidak ia 

lakukan, atau menamparnya, maka kafarat 
(tebusannya) adalah dengan 

memerdekakannya". 

 :احلديث .1354
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

من رضب غالما هل حدا لم يأته، »قال:  -عليه وسلم
 «.أو لََطَمه، فإن كفارته أن يعتقه

** 

1354. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa memukul budaknya sebagai hukuman 

atas kesalahan yang tidak ia lakukan, atau 

menamparnya, maka kafarat (tebusannya) adalah 

dengan memerdekakannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من رضب غالًما مملواًك هل بال ذنب يستحق معه 
ارة ال ه فإن كفَّ عقوبة و لم يفعل الغالم ما يُوجب َحدَّ

 .تلك املعصية أن ُيْعِتَقه

** 

Barangsiapa memukul budak sahayanya tanpa ada 

dosa yang membuatnya pantas menerima hukuman 

dan budak itu tidak melakukan sesuatu yang 

mengharuskan untuk ditegakkan had pada dirinya, 

maka kafarat (tebusan) kemaksiatan itu adalah 

memerdekakannya. 
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تأيلف  - ـهرشح رياض الصاحلني 1428أيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، ت الصاحلني،
 .ه 1426الطبعة: -انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض-حممد العثيمني

   (8895) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  - عنهريض اهلل-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِ : التسبيح: هو اتلزنيه، معناه تزنيهاً لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقات •  .ُسبَْحاَن اَّللَّ

 .هوِبَْمِدهِ : اتلحميد: هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيم •

زيلت بالعفو واملغفرة •
ُ
ْت : حُميت، ووُضعت، وأ  .ُحطَّ

 .َزَبِد ابْلَْحِر : رغوته عند هيجانه، واملراد الكرثة •

 :وائد احلديثف
 .فضل هذا اذلكر املشتمل ىلع تسبيح اهلل، وتزنيهه عما ال يليق به من انلقائص والعيوب .1

 .أم متفرقة، أم بعضها يف انلهار وبعضها اآلخر يف الليلظاهر احلديث أن هذا األجر حيصل ملن قاهلا يف ايلوم سواء أقاهلا متوايلة  .2

 .يف قوهل: )من قال...( رد ىلع من قال العبد جمبور ىلع فعله وال اختيار هل .3

ٍة َمْن قَاَل: ُسْبحَ  ِ َوِِبَْمِدهِ يف يوم ِمائََة َمرَّ اَن اَّللَّ
ْت َعْنُه َخَطايَاهُ َوإِْن اَكنَْت ِمْثَل َزَبِد ابْلَْحرِ    ُحطَّ

Barangsiapa mengucapkan, "Subḥānallāh 
wa Biḥamdihi," (Mahasuci Allah dan 

dengan memuji-Nya), seratus kali sehari, 
terhapuslah dosa-dosanya walaupun 

sebanyak buih di lautan 

 :احلديث .1355
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ِ َوِِبَْمِدِه يف »قال:  -عليه وسلم َمْن َقاَل: ُسبَْحاَن اَّللَّ
ْت َعنُْه َخَطايَاُه َوِإْن اَكنَْت ِمثَْل َزَبِد  ٍة ُحطَّ يوٍم ِمائََة َمرَّ

 .«ابْلَْحرِ 

** 

1355. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Barangsiapa mengucapkan, 

"Subḥānallāh wa Biḥamdihi," (Mahasuci Allah dan 

dengan memuji-Nya), seratus kali sehari, terhapuslah 

dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر املشتمل ىلع 
التسبيح بهذه الصيغة، وأن من أىت بذلك فإن اهلل 
يمحو خطاياه مهما بلغت من الكرثة ولو اكنت مثل 
رغوة ابلحر يف الكرثة، فضل من اهلل لعباده اذلاكرين. 

يف هذا احلديث: "يف يوم"،  وهو من أذاكر الصبح ملا
ريض اهلل -ومن أذاكر املساء أيًضا، حلديث أيب هريرة 

: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -عنه
"من قال: حني يصبح وحني يميس: سبحان اهلل 
وِبمده، مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة، بأفضل 

" رواه مما جاء به، إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه
 .مسلم

** 

Hadis ini merupakan dalil keutamaan zikir ini yang 

mencakup tasbih dengan redaksi seperti itu. 

Sesungguhnya orang yang melakukan zikir tersebut, 

Allah akan menghapus dosa-dosanya sebanyak 

apapun, meskipun banyaknya seperti buih dan busa 

lautan. Ini adalah karunia dari Allah untuk hamba-

hamba-Nya yang berzikir. 
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 املراجع:املصادر و

ر صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دا
مسة. الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلا إحياء

من بلوغ منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث 
ة، الطبعة املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمي

 .األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث
   (5516) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  داب < الفضائل < فضائل اذلكرالفضائل واآل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أيوب األنصاري  اتلخريج:

 .لصاحلنيرياض ا مصدر منت احلديث:

 :وائد احلديثف
 فضيلة هذا اذلكر املتضمن لكمة اتلوحيد اليت يه أساس اإلسالم. .1
 .انفراده سبحانه وتعاىل باأللوهية وامللك واحلمد .2

 .من فوائد احلديث: أن اهلل هل امللك املطلق، واحلمد املطلق، وأن قدرته اعمة للك يشء .3

 ."ه ليس يف هذا اذلكر زيادة "ييح ويميتأن .4

 .قوهل يف احلديث "عرش مرات" ظاهره يفيد أنه ال فرق بني أن يأيت بها متتابعة أو متفرقة .5

 .يف احلديث جواز أن يكون بعض العرب رقيقا إذا جرى عليهم سبب الرق .6

 .فضل العرب ىلع غريهم، ألنهم هم ودل إسماعيل .7

 املراجع:املصادر و

لنسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن ا
ة اخلامسة. إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبع

ُ وَْحَدهُ اَل رَشِيَك ََلُ، ََلُ  َمْن قَاَل: اَل إََلَ إالَّ اَّللَّ
ٍء قَِديٌر َعرْشَ  َْمُد، َوُهَو لََعَ ُُكر يَشْ الُْملُْك، َوََلُ احلْ

ْنُفٍس ِمْن َودَلِ 
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْعَتَق أ

َ
َمرَّاٍت اَكَن َكَمْن أ

 إْسَماِعيَل 

 

Barangsiapa mengucapkan, "Tidak ada 
tuhan (yang berhak disembah) kecuali 
Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu 

bagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan 
bagi-Nya segala puji, dan Dia-lah Yang 

Mahakuasa atas segala sesuatu," sepuluh 
kali, maka ia seperti orang yang telah 
memerdekakan empat jiwa dari anak 

(keturunan) Ismail 

 :احلديث .1356
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب أيوب 

ُ وَْحَدُه اَل »قال:  -عليه وسلم َمْن َقاَل: اَل إهَلَ إالَّ اَّللَّ
ٍء  يَك هَلُ، هَلُ الُْملُْك، َوهَلُ احْلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ رَشِ

ْنُفٍس ِمْن قَِديٌر َعرْشَ َمرَّ 
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْعتََق أ

َ
اٍت اَكَن َكَمْن أ

 .«َودَلِ إْسَماِعيَل 

** 

1356. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Barangsiapa mengucapkan, 'Tidak 

ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang 

Maha Esa,tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala 

kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia-lah Yang 

Mahakuasa atas segala sesuatu,' sepuluh kali, maka ia 

seperti orang yang telah memerdekakan empat jiwa 

dari anak (keturunan) Ismail." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر ملا فيه من اإلقرار 
باتلوحيد، وأن من قاهل عرش مرات اعرفاً اعماًل 
بمقتضاه صار هل من األجر مثل أجر من أعتق أربعة 

عليهما -من املمايلك من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
 .-الصالة والسالم

** 

Hadis tersebut merupakan dalil akan keutamaan zikir 

ini karena mengandung pengakuan terhadap tauhid, 

dan orang yang mengucapkannya sepuluh kali dengan 

mengetahui dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya, 

maka baginya pahala seperti pahala orang yang 

memerdekakan empat orang hamba sahaya dari 

keturunan Ismā'īl bin Ibrāhīm -'Alaihimaṣṣalātu 

Wassalāmu. 
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غ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ منحة العالم يف رشح بلو
يخ حممد بن املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الش

 .يمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديثصالح العث
   (5517) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:
  رمحته صىل اهلل عليه وسلم السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية <

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من ال يرحم : أي: من ال يرحم انلاس.والرمحة من اخللق بمعىن اتللطف •

 .وليست كرمحة املخلوقني -تعاىل-ال يُرحم : أي: ال يرمحه اهلل، والرمحة صفة فعلية تليق جبالل اهلل  •

 :وائد احلديثف
 .تقبيل األبوين ألوالدهما مرشوع مستحب .1

 .العطف ىلع الصغري داللة الرمحة والشفقة عليه .2

 .ب رمحة اهلل للناس الرتاحم بينهممن أسبا .3

 .اجلزاء من جنس العمل؛ فمن ال يَرحم ال يُرحم .4

 .فيه داللة ىلع جفاء األعراب ساكن ابلادية .5

 Siapa yang tidak menyayangi maka dia  َمْن اَل يَرَْحم اَل يُرَْحُم!
tidak akan disayangi 

 :احلديث .1357
صىل -قال: َقبََّل انليبُّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

، -ريض اهلل عنهما-احلسَن بَن يلعٍّ  -اهلل عليه وسلم
 
َ
قَْرُع بُن َحابٍِس، فقال األ

َ
ًة وعنده األ قَْرُع: إنَّ يل َعرَشَ

َحًدا، َفنََظَر إيلِه رسوُل اهلِل 
َ
من الَودَلِ ما َقبَّلُْت ِمنُْهْم أ

َمْن اَل يَرَْحم اَل »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 .«!يُرَْحمُ 

** 

1357. Hadis: 

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

"Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mencium Hasan bin Ali -raḍiyallāhu 'anhuma-, dan saat 

itu di sisi beliau ada Al-Aqra' bin Ḥābis. Al-Aqra' 

berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh 

anak, namun tidak seorang pun yang aku cium." 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memandangnya lalu bersabda, "Siapa yang tidak 

menyayangi tidak akan disayangi." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-أخرب أبو هريرة 
قبَّل احلسن بن يلع وعنده األقرع  -اهلل عليه وسلم

بن حابس اتلميِم جالساً، فقال األقرع: إنَّ يل عرشة 
-من الودل ما قبَّلُت منهم أحداً، فنظر إيله رسول اهلل 

ثم قال: "من ال يرحم ال يُرَحم"،  -صىل اهلل عليه وسلم
واية: "أَو أملك أن نزع اهلل من قلبك الرمحة" ويف ر

أي ماذا أصنع إذا اكن اهلل قد نزع من قلبك اعطفة 
 .الرمحة؟ فهل أملك أن أعيدها إيلك؟

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mencium 

Hasan bin Ali dan di sisi beliau ada Al-Aqra' bin Ḥābis 

At-Tamīmī yang sedang duduk. Lantas Al-Aqra' 

berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh 

anak, namun tidak ada satupun yang aku cium." 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memandangnya lalu bersabda, "Siapa yang tidak 

menyayangi tidak akan disayangi." Dalam riwayat lain, 

"Apa yang bisa aku lakukan jika Allah telah mencabut 

kasih sayang dari hatimu." Yakni, apa yang harus aku 

lakukan jika Allah telah mencabut dari hatimu perasaan 

kasih sayang? Apakah aku bisa mengembalikannya 

kepadamu? 
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 .فيه أن الرشع ال يؤخذ بالعقل، إنما بالويح واالتباع .6

 املراجع:املصادر و

ض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب، بدون تاريخ. رشح ريا
ه. صحيح ابلخاري، نرش: 1418ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 1426للنرش، الرياض، الطبعة: 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 1422عة: األوىل دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطب
 .بريوت -ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (5440) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

86 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-جرير بن عبد اهلل ابلجيل  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من ال يرحم انلاس : الرمحة من اخللق بمعىن اللطف ولني اجلانب •

 .محة اهلل ويه صفة حقيقية هل سبحانه ىلع معناها الظاهر ىلع ما يليق جبالهلال يرمحه اهلل : ال ينال ر •

 :وائد احلديثف
 .خص انلاس باذلكر اهتماما بهم؛ وإال فالرمحة مطلوبة لسائر املخلوقات .1

 .الرمحة ُخلق عظيم حرص اإلسالم ىلع تعزيزه يف انلفس البرشية .2

 .الرتاحم بني انلاس سبب يف رمحة اهلل هلم .3

 .صفة حقيقية هل سبحانه ىلع معناها الظاهر ىلع ما يليق جبالهلإثبات رمحة اهلل ويه  .4

 املراجع:املصادر و

ه.نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
ه. صحيح ابلخاري، 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1يم اهلاليل، طم. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسل1987ه 1407الطبعة: الرابعة عرش، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (5439) الرقم املوحد:

 Siapa yang tidak menyayangi manusia  َمْن ال يَرَْحُم انلَّاَس ال يَرمَْحُُه اهللُ 
maka dia tidak akan disayangi oleh Allah 

 :احلديث .1358
َمْن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن جرير بن عبد اهلل 

 .«ال يَرَْحِم انلَّاَس ال يَرمَْحُْه اهللُ 

** 

1358. Hadis: 

Dari Jarir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Siapa yang tidak menyayangi 

manusia maka dia tidak akan disayangi oleh Allah." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اذلي ال يرحم انلاس ال يرمحه اهلل عز وجل، واملراد 
بانلاس: انلاس اذلين هم أهل للرمحة اكملؤمنني وأهل 
اذلمة ومن شابههم، وأما الكفار احلربيون فإنهم ال 

تلون ألن اهلل تعاىل قال يف وصف انليب يرمحون، بل يق
صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه )أشداء ىلع الكفار 

 .(29رمحاء بينهم( )الفتح: 

** 

Orang yang tidak menyayangi manusia tidak akan 

disayangi oleh Allah -'Azza wa Jalla-. Yang dimaksud 

manusia di sini adalah orang-orang yang berhak 

mendapatkan rahmat (kasih sayang), seperti orang-

orang mukmin, ahlu zimmah dan orang-orang yang 

sejenis mereka. Adapun orang-orang kafir yang wajib 

diperangi, maka mereka tidak boleh disayangi, tetapi 

diperangi karena Allah -Ta'ālā- berfirman saat mensifati 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para 

sahabatnya, "Bersikap keras terhadap orang-orang 

kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka." 

(-Al-Fatḥ: 29). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الطريق والسوق اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد

 .ليهمتفق ع راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َنبٌْل : السهام العربية •
 .نِصاهلا : انلِّصال: احلديدة اليت يف رأس السهم •

 .املهيأ للصلوات اخلمس مساجدنا : املاكن •

 :وائد احلديثف
 .رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم باملسلمني وشفقته عليهم .1

 .حرص اإلسالم ىلع أمن املسلم وعدم أذيته، ولو جبُرح يسري؛ تعظيما حلرمته؛ وإعالء ملزنتله .2

 .أدب محل السالح يف اإلسالم .3

 .جواز محل السالح يف املسجد أو السوق ما لم يرتتب ىلع محله مرضة .4

 املراجع:املصادر و

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة باحثني، نرش: مؤسسة  ديلل
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق 1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: 1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

ْسَواقَِنا، َوَمَعُه 
َ
ْو أ

َ
ٍء ِمْن َمَساِجِدنَا، أ َمْن َمرَّ يف يَشْ

ْن 
َ
ِه؛ أ ْو يِلَْقبِْض لََعَ نَِصالَِها بَِكفر

َ
َنْبٌل فَلُْيْمِسْك، أ

ءٍ يُِصيَب  َحًدا ِمَن الُمْسلِِمنَي منها بََِشْ
َ
  أ

 

Barangsiapa melewati masjid-masjid kami, 
atau pasar-pasar kami dengan membawa 

tombak maka hendaklah ia memegangnya 
erat-erat dan menjaga ujungnya, agar tidak 

melukai seorang muslimpun. 

 :احلديث .1359
قال: قال  -هلل عنهريض ا-عن أيب موىس األشعري 

من مرَّ يف يشء »: -َصىّل اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-رسول اَّللَّ 
من مساجدنا، أو أسواقنا، ومعه َنبٌْل فَلْيُْمِسْك، أو 
ه؛ أْن يصيب أحدا من  يِلَْقِبْض ىلع نَِصالَِها بكفِّ

 .«املسلمني منها بيشء

** 

1359. Hadis: 

Dari Abu Musa al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', “Barangsiapa melewati masjid-masjid kami, 

atau pasar-pasar kami dengan membawa tombak 

maka hendaklah ia memegangnya erat-erat dan 

menjaga ujungnya, agar tidak melukai seorang 

muslimpun.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من مر يف املساجد واألسواق وأماكن اجتماع 
املسلمني ومعه سالح من نبل وغريه، فإنه يمسك به 
وحيكم قبضته عليه جيدا؛ ئلال يصيب به أحدا من 

 .املسلمني

** 

Barangsiapa yang melewati masjid-masjid, pasar-

pasar dan tempat-tempat berkumpulnya kaum 

muslimin sedangkan ia membawa senjata berupa 

tombak dan lainnya, maka hendaklah ia memegangnya 

dan menjaganya baik-baik, agar tidak mengenai 

seorang mulimpun. 
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الفاحلني لطرق  ديلل. ه1415 ادلمام، اجلوزي، ابن دار ،1ط اهلاليل، لسليم الصاحلني رياض رشح انلاظرين بهجة. بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 
 .ه 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

   (5442) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل العلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-معاوية بن أيب سفيان  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يفقهه : أي جيعله اعلًما باألحاكم الرشعية •

 :وائد احلديثف
 .واحلث عليه يف احلديث ديلل ىلع عظمة اتلفقه يف ادلين .1

، ورشائع أن الفقه هل إطالقان: العلم باألحاكم الرشعية اتلفصيلية، من أدتلها اتلفصيلية، واثلاين العلم بدين اهلل تعاىل مطلًقا أصول اإليمان .2
 .اإلسالم، وحقائق اإلحسان، ومعرفة احلالل واحلرام

 .عاىل لم يرد به خريايستفاد من احلديث أيضا أن من أعرض عن الفقه يف ادلين فإن اهلل ت .3

 .من حرص ىلع العلم فإن اهلل حيبه؛ ألن اهلل أراد هل اخلري بتوفيقه للعلم والفقه يف ادلين .4

 .أن الفقه يف ادلين حُيمد، أما الفقه يف غري ادلين فال حيمد وال يذم، إال إذا اكن وسيلة ملحمود فيحمد، وإن اكن وسيلة للمذموم فيذم .5

 املراجع:املصادر و

ر صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دا
امسة. ة اخلإحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبع
من بلوغ  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط. دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث

ط املكتبة اإلسالمية، املرام، للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، 
 .الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث

   (5518) الرقم املوحد:

ينِ  ْهُه يِف ادلر ُ بِِه َخرْيًا ُيَفقر   َمْن يُرِْد اَّللَّ
Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya 

kebaikan, niscaya ia akan dipahamkan 
tentang urusan agama 

 :احلديث .1360
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن معاوية بن أيب سفيان 

من يُرِِد  اهلل به »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ْهُه  يف ادلين  .«خريا ُيَفقِّ

** 

1360. Hadis: 

Dari Mu'āwiyah bin Abi Sufyān -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', (Nabi bersabda), “Barangsiapa yang 

Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya ia akan 

dipahamkan tentang urusan agama.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من أراد اهلل به نفعاَ وخرًيا جيعله اعلًما باألحاكم 
 .ية ذا بصرية فيهاالرشع

** 

Jika Allah menghendaki bagi seseorang itu manfaat 

dan kebaikan, maka Dia menjadikan orang itu alim 

tentang hukum-hukum syariat dan memiliki hujjah 

tentangnya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوس

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من خاف : أي: من ابليات خارج املزنل •

 .أدلج : ذهب وسار يف أول الليل •

 .اغيلة : رفيعة القيمة •

 :وائد احلديثف
 .احلث ىلع االهتمام بالطاعة، واملبادرة إىل اخلالص من املعصية، واإلكثار من ابلذل واملال وانلفس قدر ما يليق باجلنة للحصول عليها .1

 املراجع:املصادر و

عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة:  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن
 صحيح. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –م. سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 1987ه 1407الرابعة عرش، 

 .املكتب اإلساليم: نرش لألبلاين، وزياداته، الصغري اجلامع
   (5434) الرقم املوحد:

 
َ
ْدلََج، وَمْن أ

َ
اَل إَِنَّ َمن َخاَف أ

َ
ْدلََج بَلََغ املْْنَِل، أ

اَل إَِنَّ ِسلَْعَة اهللِ اجَلنَّةُ 
َ
  ِسلَْعَة اهللِ ََغيِلٌَة، أ

Siapa yang takut, hendaknya ia berjalan di 
awal malam. Siapa yang berjalan di awal 

malam, niscaya dia sampai tujuan. 
Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah 

itu mahal. Ingatlah bahwa barang 
dagangan Allah itu adalah surga 

 :احلديث .1361
َمْن َخاَف »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اَل إَِنّ ِسلَْعَة اهلِل اَغيِلٌَة، 
َ
َل، أ ْدلََج بَلََغ املزْنِ

َ
ْدلََج، وَمْن أ

َ
أ

اَل ِإَنّ ِسلَْعَة اهلِل اجلَنَّةُ 
َ
 .«أ

** 

1361. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Siapa yang takut, hendaknya ia 

berjalan di awal malam. Siapa yang berjalan di awal 

malam, niscaya dia sampai tujuan. Ketahuilah bahwa 

barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwa 

barang dagangan Allah itu adalah surga." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من خاف اهلل تعاىل فليبتعد من املعايص ويلجتهد يف 
طاعته سبحانه؛ فاملتاع اليت عند اهلل اغيلة، ويه 

 .اجلنة اليت ال يليق بثمنها إال بذل انلفس واملال

** 

Siapa yang takut kepada Allah -Ta'ālā-, hendaknya 

menjauhi berbagai kemaksiatan dan berusaha 

sungguh-sungguh menaati Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā-. Barang yang ada di sisi Allah itu mahal, itulah 

surga yang tak sepadan harganya kecuali dengan 

mengorbankan jiwa dan harta. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

91 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َس  نيا َنفَّ َس عن مؤمٍن ُكْرَبًة من ُكَرِب ادلُّ َمن َنفَّ
 َ اهلُل عنه ُكْرَبًة من ُكَرِب يوِم الِقَياَمة، ومن يرَسَّ
نيا واآلخرةِ، ومن  َ اهلُل عليه يف ادلُّ لَع ُمْعرِسٍ يرَسَّ

نيا واآلخرةِ َسرَتَ ُمْس   لًِما َسرَتَهُ اهلُل يف ادلُّ

 

Siapa yang melapangkan seorang mukmin 
dari kesusahan dunia, niscaya Allah 

melapangkan baginya kesusahan pada hari 
kiamat. Siapa yang memberi kemudahan 

kepada orang yang dilanda kesulitan, 
niscaya Allah memberi kemudahan baginya 
di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup 

(aib) seorang muslim, niscaya Allah 
menutup (aibnya) di dunia dan akhirat 

 :احلديث .1362
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
َس عن مؤمٍن ُكْرَبًة من »قال:  -عليه وآهل وسلم َمن َنفَّ

َس اهللُ  نيا َنفَّ  عنه ُكْرَبًة من ُكَرِب يوِم ُكَرِب ادلُّ
نيا  َ اهلُل عليه يف ادلُّ َ ىلع ُمْعرِسٍ يرَسَّ الِقيَاَمة، ومن يرَسَّ
نيا واآلخرِة،  واآلخرِة، ومن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَهُ اهلُل يف ادلُّ
ِخيِه، ومن 

َ
واهلُل يف َعْوِن الَعبِْد ما اَكَن العبُد يف َعْوِن أ

َل اهلُل هل به طريًقا َسلََك َطِريًقا يَلتَِمُس   ِفيِه ِعلًما َسهَّ
إىل اجلنِة، وما اْجتََمَع قَْومٌ يف بيٍت من بيوِت اهللِ َيتْلُوَن 
كتاَب اهلِل وَيَتَدارَُسونَُه بينهم إال نََزلَْت عليهم 
تُْهُم املالئَِكُة،  ِكينَُة وَغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة وَحَفّ السَّ

أ به عمله لم يرُسع وَذَكَرُهُم اهلُل ِفيَمْن عِ  نَدُه، وَمن َبطَّ
 .«به نََسبُهُ 

** 

1362. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Siapa yang melapangkan seorang 

mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah 

melapangkan baginya kesusahan pada hari kiamat. 

Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang 

dilanda kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan 

baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup (aib) 

seorang muslim, niscaya Allah menutup (aibnya) di 

dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang 

hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Siapa 

yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya 

Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah 

suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah 

sambil membaca Kitabullah dan mempelajarinya di 

antara mereka, melainkan turun kepada mereka 

ketenangan dan mereka diliputi rahmat serta dinaungi 

oleh para malaikat. Dan Allah menyebut mereka di 

hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya. Siapa yang 

diperlambat oleh amalnya, tidak akan bisa dipercepat 

oleh nasabnya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يفيدنا هذا احلديث الرشيف: أن من فرج كربة عن 
مسلم، أو سهل أمرا متعرسا عليه، أو سرت عليه هفوة 
أو زلة فإن اهلل جيازيه من جنس أعماهل اليت نفع بها، 

دنياه وآخرته يعني العبد بتوفيقه يف  -تعاىل-وأن اهلل 
حينما يساعد أخاه املسلم ىلع أموره الشاقة عليه، 
وأن من سلك طريقا حسيا اكمليش إىل جمالس اذلكر 
أو جمالس العلماء املحققني العاملني بعلمهم يريد 
اتلعلم، أو سلك الطريق املعنوي املؤدي إىل حصول 
هذا العلم كمذاكراته ومطالعته وتفكريه وتفهمه ملا 

من العلوم انلافعة وغري ذلك، فمن سلك  يُلىق عليه
هذا الطريق بنية صاحلة صادقة وفقه اهلل للعلم 

** 

Hadis mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa: 

Orang yang melapangkan kesusahan dari seorang 

muslim, memudahkan urusan yang sulit bagi 

seseorang, menutupi kesalahannya atau 

kekeliruannya, sesungguhnya Allah akan 

membalasnya dengan jenis amalnya yang bermanfaat. 

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- menolong seorang 

hamba dengan taufik-Nya di dunia dan di akhirat, ketika 

ia membantu saudaranya yang muslim saat berada 

dalam kesulitan. Sesungguhnya orang yang 

menempuh jalan nyata, seperti berjalan ke majlis zikir 

atau majlis para ulama sejati yang mengamalkan 

ilmunya, demi menimba ilmu, juga menempuh jalan 

maknawi yang mengarah kepada tercapainya ilmu itu, 

seperti melakukan diskusi, telaah, meresapi dan 
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  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل العلم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نفَّس : أزال، وفرج •

 .كربة : شدة عظيمة، ويه ما أهم انلفس، وغم القلب •

 .أو بإعطائه ما يزول به إعساره، أو بالوضع عنه إن اكن غريماومن يرس ىلع معرس : بإنظاره إىل امليرسة،  •

 .يرس اهلل عليه : أموره ومطابله •

 .ومن سرت مسلما : لم يُعرف بأذى، أو فساد، بأْن َعِلَم منه وقوع معصية ولم خيرب بها أحدا •

 .سرته اهلل يف ادلنيا واآلخرة : بأال يعاقبه ىلع ما فرط منه •

 .األقدام إىل جمالس العلم، ويتناول أيضا الطريق املعنوي: اكحلفظ واملذاكرة واملطالعة واتلفهممن سلك طريقا : بامليش ب •

 .يلتمس : يطلب •

 .-تعاىل-علًما : رشعيًّا، قاصًدا به وجه اهلل  •

 .ة وهو الرصاطسهل اهلل هل طريقا إىل اجلنة : بتيسري ذلك العلم اذلي طلبه والعمل بمقتضاه, وتسهيل طريق اجلنة احليس يوم القيام •

 .بيوت اهلل : املساجد •

 .السكينة : الطمأنينة والوقار •

 .غشيتهم الرمحة : شملتهم من لك جهة •

 .حفتهم املالئكة : أحاطت بهم ِبيث ال يدعون للشيطان فرجة يتوصل منها لذلاكرين •

 .وذكرهم اهلل : أثىن عليهم •

 .فيمن عنده : من املالئكة •

 .و الكمالبطأ : قرص، لفقد بعض رشوط الصحة أ •

 .لم يرسع به نسبه : لم يُلِْحْقُه برتب أصحاب األعمال الاكملة: ألن املسارعة إىل السعادة باألعمال ال باألحساب •

 :وائد احلديثف
اعء فضل قضاء حاجات املسلمني ونفعهم بما تيرس من علم أو جاه أو مال أو إشارة أو نصح أو داللة ىلع خري أو إاعنة بنفسه أو بوساطته أو ادل .1

 . ببظهر الغي

 .الرتغيب يف اتليسري ىلع املعرس .2

 .يعني املعني حسب إاعنته ألخيه -تعاىل-احلث ىلع عون العبد املسلم وأن اهلل  .3

انلافع املؤدي إىل اجلنة، وأن املجتمعني يف بيت من 
بيوت اهلل تلالوة القرآن العزيز ومدارسته يعطيهم 
اهلل من الطمأنينة وشمول الرمحة وحضور املالئكة 

ىلع، وأن الرشف لك واثلناء عليهم من اهلل يف املأل األ
 .الرشف باألعمال الصاحلة ال باألنساب واألحساب

memahami berbagai ilmu bermanfaat yang telah 

diberikan kepadanya, dan sebagainya, maka siapa 

saja yang menempuh jalan ini dengan niat yang baik 

dan benar, niscaya Allah memberinya taufik untuk 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hingga 

menuntunnya ke surga. Dan sesungguhnya orang-

orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk 

membaca Alqur'an yang mulia dan mempelajarinya, 

niscaya Allah menganugerahkan kepada mereka 

ketenangan, kesempurnaan rahmat, kehadiran 

malaikat, dan pujian Allah terhadap mereka di hadapan 

makhluk yang ada di tempat tinggi (malaikat pilihan). 

Sesungguhnya segala kemuliaan itu dengan amal 

saleh bukan dengan nasab dan martabat sosial. 
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 .احلث ىلع طلب العلم .4

 .وقراءته ومذاكرته -عّز وجل-احلث ىلع االجتماع ىلع كتاب اهلل  .5

 .أن اجلزاء إنما رتبه اهلل ىلع األعمال ال ىلع األنساب .6

أن رشف النسب مع صالح العمل قد يوجب اختصاًصا يف بعض أحاكم الرشع ال يف زيادة اثلواب، اكإلمامة العظىم، فاألوىل بها قريش، ومثل  .7
 .ما خصَّ به بنو هاشم من األحاكم كتحريم الصدقة عليهم

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار  -م 1995 -ه1415الطبعة األوىل.  -اتلحفة الربانية، السماعيل األنصاري. مكتبة اإلمام الشافيع -
األربعون انلووية  -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  -إحياء الرتاث العريب, بريوت. 

ديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، األحا -وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. 
 .م. رشح األربعني انلووية حممد بن صالح بن حممد العثيمني  دار الرثيا للنرش1984ه/1404نرش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: اثلاثلة، 

   (4801) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قائق واملواعظ < ذم حب ادلنياالفضائل واآلداب < الر اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

اد ـريض اهلل عنهالُمْستَْورِد بن شَ  اتلخريج:   -دَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

ما ادلنيا يف اآلخرة إال ِمْثل ما جيعل أحدكم 
، فلينظر بَِم يَرْجع ْصُبَعُه يف ايلَمر

ُ
  أ

Tidaklah dunia (dibandingkan) akhirat itu 
melainkan seperti ketika seorang dari 

kalian mencelupkan telunjuknya ke dalam 
lautan, maka lihatlah apa yang tersisa (di 

tangannya)! 

 :احلديث .1363
اد  قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن الُمْستَْورِد بن َشدَّ

ما ادلنيا يف »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 ، ْصبَُعُه يف ايلَمِّ

ُ
اآلخرة إال ِمثْل ما جيعل أحدكم أ

 «.فلينظر بَِم يَرْجع!

** 

1363. Hadis: 

Dari Al-Mustaurid bin Syaddad Radhiyallahu ‘Anhu, ia 

berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

bersabda, “Tidaklah dunia (dibandingkan) akhirat itu 

melainkan seperti ketika seorang dari kalian 

mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan, maka 

lihatlah apa yang tersisa (di tangannya)”! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن هذا احلديث: أنك إذا أردت أن تعرف حقيقة 
ادلنيا بالنسبة لآلخرة، فضع إصبعك يف ابلحر، ثم 
ارفعها، ثم انظر بماذا ترجع؟! ال ترجع بيشء، مقارنة 
بابلحر، وهذا معىن ادلنيا بالنسبة إىل اآلخرة يف قرص 

ا وفناء ذلاتها ودوام اآلخرة ودوام ذلاتها ونعيمها مدته
إال كنسبة املاء اذلي يعلق باألصبع إىل بايق ابلحر. 
وقال تعاىل: )فما متاع احلياة ادلنيا يف اآلخرة إال 

[. فجميع ما أوتيه اخللق من نعيم 38قليل(، ]اتلوبة: 
ادلنيا ومالذها، يتمتع بها العبد وقتاً قصرياً، حمشواً 

نغصات، ممزوجاً باملكدرات، ويزتين به اإلنسان بامل
زماناً يسريا للفخر  والرياء، ثم يزول ذلك رسيعا، 
ويعقب احلرسة وانلدامة: )وما أوتيتم من يشء 
فمتاع احلياة ادلنيا وزينتها وما عند اهلل خري وأبىق 

[. فما عند اهلل من انلعيم 60أفال تعقلون(،]القصص: 
والقصور والرسور خري وأبىق املقيم، والعيش اهلين، 

 .يف صفته وكميته، وهو دائم أبًدا

** 

Makna hadis ini: Bahwa jika engkau ingin mengetahui 

hakikat dunia bila dibandingkan akhirat, maka letakkan 

jari telunjukmu ke dalam lautan, kemudian angkatlah, 

lalu lihat apa yang masih tersisa (di telunjukmu)?! Tidak 

ada artinya air yang tersisa dibandingkan lautan itu. 

Inilah arti dunia dibandingkan dengan akhirat dari sisi 

masanya yang pendek dan kelezatannya yang fana, 

serta kelanggengan akhirat dan kenikmatannya; hanya 

seperti air yang melekat pada telunjuk dibandingkan air 

laut yang tersisa. Allah Ta‘âlâ berfirman: “Maka tidaklah 

nikmat kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu 

kecuali sedikit.” (QS. At-Taubah: 38) Sehingga seluruh 

kenikmatan dan kelezatan dunia yang diberikan 

kepada seluruh makhluk, dinikmati oleh hamba dalam 

waktu singkat, diliputi dengan kekurangan dan dipenuhi 

oleh kekeruhan; digunakan manusia berhias dalam 

masa yang sebentar demi kesombongan dan riya’, lalu 

ia akan binasa dengan cepat dan diikuti dengan 

kerugian dan penyesalan. “Dan sesuatu apapun yang 

diberikan kepada kalian, maka (itu) hanyalah nikmat 

kehidupan dunia dan perhiasannya, dan apa yang ada 

di sisi Allah jauh lebih baik dan abadi. Tidakkah kalian 

menggunakan akal kalian?” (QS. Al-Qashash: 60) 

Maka apa yang ada di sisi Allah berupa kenikmatan 

abadi, kehidupan yang menyenangkan, istana dan 

kegembiraan, itu lebih baik dan abadi; baik kualitas dan 

kuantitasnya. Ia kekal untuk selamanya. 
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 :معاين املفردات
 .ايلم : ابلحر •

 .بما يرجع : بأي يشء يرجع •

 :وائد احلديثف
نعيم ادلنيا وزمانها إىل نعيم اآلخرة ليس إال مثل نسبة املاء الالصق بإصبع أحدكم إذا غمسها بيان حقيقة ادلنيا أمام نعيم اآلخرة ، وأن نسبة  .1

 .يف ابلحر

 .ادلنيا ال ختدع اعقال وإنما تغر من اكن جاهال ، فمتاعها يف اآلخرة قليل .2

 .حسن تعليم انليب صىل اهلل عليه وسلم أصحابه وذلك برضب األمثال املقربة للمقصود .3

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد 1430لصاحلني، أ. د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض ا
ة حممد أمني لطيف، مؤسس -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن 

م. رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، 1977 - ـه1397الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
لطبعة األوىل، بريوت، ا -ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 1426الرياض، الطبعة، 

 -م.  صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 2007 - ـه1428
ج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، بريوت. موسوعة فقه القلوب، املؤلف: حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل اتلوجيري، انلارش: بيت األفاكر ادلويلة. املنها

 .1392بريوت، الطبعة اثلانية،  -املؤلف: أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (3876) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .راه الرتمذي راوي احلديث:

  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-نَس بن مالك أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْكَرم : ما َوقَّر واحرتم •

َ
 .َما أ

 .َشيًخا : داخال يف سن الشيخوخة بعد اخلمسني •

 .لِِسنِّه : ألجل سنه •

ر •  .إِالَّ َقيََّض : هيَّأ وقدَّ

ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قيض اهلل َل من 
  سنه يكرمه عند

Tidaklah seorang pemuda menghormati 
orang lanjut usia karena umurnya, 

melainkan Allah mengirimkan kepadanya 
orang yang akan menghormatinya ketika 

dia sudah tua. 

 :احلديث .1364
ْكَرم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َ
َما أ

 هَلُ َمْن يُْكِرُمه ِعنَد َشابٌّ َشيًخا لِِسنِّه إاِلَّ َقيََّض اهلل
 «.ِسنِّه

** 

1364. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"TTidaklah seorang pemuda menghormati orang lanjut 

usia karena umurnya, melainkan Allah mengirimkan 

kepadanya orang yang akan menghormatinya ketika 

dia sudah tua". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

هذا احلديث من األحاديث اليت أكَّدت ىلع وجوب 
احرتام وتوقري الصغري للكبري، وقد تضافرت عليه 
أدلة كثرية ىلع الرتغيب يف هذا اخللق االجتماِع 

 -لمصىل اهلل عليه وس-العظيم، ورَّبَّ عليه الرسول 
حىت صار يف قلوبهم  -ريض اهلل عنهم-أصحابه 

وعقوهلم.  واحلديث يعطي املخاطب شعورا بأن 
إكرام هذا الشيخ إكرام نلفسه، وأن هذا اإلكرام من 
الشاب للُمِسن سبب يف أن يولك به من يكرمه عند 

 .تقدمه يف السن

** 

Hadis ini termasuk hadis yang menegaskan kewajiban 

anak kecil menghormati dan memuliakan orang 

dewasa. Banyak sekali dalil yang mengajarkan akhlak 

sosial yang agung ini. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pun mendidik para sahabatnya -raḍiyallāhu 

'anhum- dengan akhlak ini hingga tertanam di dalam 

hati dan akal mereka. Hadis ini dikemukakan dengan 

gaya bahasa balagah yang kokoh, yaitu gaya bahasa 

al-Qaṣar (pendek). Gaya bahasa ini memberikan 

perasaan kepada orang yang diajak bicara bahwa 

menghormati orang lanjut usia adalah menghormati 

dirinya sendiri, dan penghormatan seorang pemuda 

kepada orang yang sudah lanjut usia merupakan 

penyebab dikirimkan kepadanya orang yang akan 

menghormatinya di usia lanjut. Hadis ini mengandung 

kabar gembira bagi pemuda sebagai balasan atas apa 

yang telah dilakukannya, bahwa Allah akan 

menakdirkan baginya umur hingga mencapai usia 

lanjut dan ditetapkan baginya orang yang akan 

menghormatinya. 
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 :وائد احلديثف
 .فاء من الشيوخاستحباب مساعدة الضع .1

 .األخالق الكريمة من ادلين .2

 . ال يضيع املعروف عند اهلل .3

 .أن اجلزاء من جنس العمل .4

 .طول عمر املكِرم حىت يبلغ ذلك السن .5

 املراجع:املصادر و

يق: ، حتق1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، رشكة مكتبة 2ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وآخرون، ط1423عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

حوذي ه. حتفة األ1430ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 1395ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 
بريوت. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، لألبلاين،  -برشح جامع الرتمذي، للمباركفورى، انلارش: دار الكتب العلمية 

. رياض الصاحلني، ه1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1412، دار املعارف، الرياض، 1ط
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ابلاحثني، ط
   (3134) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنهمالفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل  اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -هماريض اهلل عن-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يجء بأيب : أيت به، وذلك يوم أحد •

 .ُمثِّل به : شوِّهت معالم خلقته من قبل الكفار حينما استشهد •

 .فذهبت أكشف عن وجهه : فأردت أن أكشف وجهه متوجعاً هل مما َمثَّل به الكفار •

 .تُظلُّه بأجنحتها : ترفرف عليه بأجنحتها ترشيفاً هل •

 :وائد احلديثف
 .-ريض اهلل عنهما-د اهلل بن عمرو بن حرام وادل جابر بيان فضل عب .1

 .أنَّ اهلل اختار نلبيه صىل اهلل عليه وسلم أفضل اخلَلْق .2

 .للشهيد ماكنة خاصة عند اهلل .3

 .ال يشرتط للك أحد من أهل امليت انلظر إيله خاصة إذا خيش عليه .4

 Para malaikat masih menaunginya dengan  ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها
sayap-sayapnya. 

 :احلديث .1365
قال : يِجَء  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

قد ُمثِّل به،  -صىل اهلل عليه وسلم-بأيب إىل انليب 
فوُِضع بني يديه؛ فذهبت أكشف عن وجهه فنهاين 

ما زالت »: -صىل اهلل عليه وسلم-قويم، فقال انليب 
 «.املالئكة تظله بأجنحتها

** 

1365. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdillāh -raḍiyallāhu 'anhuma-, ia 

berkata, "Jenazah ayahku dibawa kepada Nabi -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- dalam keadaan telah 

dimutilasi, lalu diletakkan di hadapan beliau. Aku pergi 

untuk membuka tutup wajahnya, tapi kaumku 

mencegahku. Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa 

sallam- bersabda, "Para malaikat masih menaunginya 

dengan sayap-sayapnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يجء بوادل جابر وهو عبد اهلل بن عمرو بن حرام 
صىل اهلل عليه -إىل انليب  -ريض اهلل عنه-األنصاري 

، وذلك يوم أحد وقد مثل الكفار بقتىل -وسلم
املسلمني، بتشويه أجسامهم، فوضع بني يديه فأراد 

مما مثل به  جابر أن يكشف عن وجهه متوجعاً هل
صىل اهلل -الكفار فنهاه قومه عن ذلك فقال انليب 

: ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها -عليه وسلم
 .ترشيفاً هل وتكريماً 

** 

Jenazah ayah Jābir, yaitu Abdullāh bin 'Amru bin 

Ḥarām Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu-dibawa ke hadapan 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-. Itu 

terjadi dalam perang Uhud di mana orang-orang kafir 

memutilasi kaum Muslimin yang gugur dengan 

merusak tubuh mereka. Selanjutnya jenazah itu 

diletakkan di hadapan beliau. Lantas Jābir datang 

untuk membuka penutup wajah ayahnya dengan 

perasaan tersayat melihat tindakan mutilasi yang 

dilakukan orang-orang kafir. Hanya saja kaumnya 

melarangnya untuk melakukan itu. Nabi Muhammad -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, " Para malaikat 

masih menaunginya dengan sayap-sayap mereka 

sebagai penghormatan dan pemuliaan untuknya." 
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 .أنَّ من أسايلب ادلعوة الرتغيب .5

 املراجع:املصادر و

. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, 1422صحيح ابلخاري دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية، حتقيق حممد زهري انلارص ،الطبعة األوىل
. ديلل  ه1407دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

الطبعة  الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا,
 ـه 1423بعة: األوىل، ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الط1430األوىل, 

الطبعة بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني، دار مدار الوطن للنرش، الرياض, 
 .ه 1426: 

   (6390) الرقم املوحد:
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 -صَّل اهلل عليه وسلم -ما ُسئل رسول اهلل 
، فقال: ال   شيئا قطُّ

Tidaklah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam dimintai sesuatu, lalu mengatakan: 

tidak. 

 :احلديث .1366
قال: ما  -اريض اهلل عنهم-عن جابر بن عبد اهلل 

،  -صىل اهلل عليه وسلم -ُسئل رسول اهلل  شيئا قطُّ
قال: ما سئل  -ريض اهلل عنه-فقال: ال.   وعن أنس 

ىلع اإلسالم شيئا  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
إال أعطاه، ولقد جاءه رجل، فأعطاه غنما بني جبلني، 
فرجع إىل قومه، فقال: يا قوم، أسلموا فإن حممدا 

اء من ال خيىش الفقر، وإن اكن الرجل يعطي عط
ليسلم ما يريد إال ادلنيا، فما يلبث إال يسريا حىت 

 يكون اإلسالم أحب إيله من ادلنيا وما عليها.

** 

1366. Hadis: 

Dari Jabir Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata,“Tidaklah 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dimintai 

sesuatu, lalu mengatakan: tidak.” Dan dari Anas 

radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Tidaklah Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dimintai atas (nama) 

Islam, melainkan beliau akan memberinya. Sungguh 

pernah datang seorang pria kepada beliau, lalu beliau 

membelinya kambing yang ada di antara dua gunung 

(satu lembah). Maka pria itu kembali kepada kaumnya, 

lalu berkata: ‘Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian! 

karena sesungguhnya Muhammad memberikan 

pemberian seperti orang yang tidak takut kefakiran.’ 

Meskipun orang itu masuk Islam tidak lain karena 

menginginkan dunia (di awalnya -korektor), namun 

tidak lama kemudian Islam menjadi hal yang lebih 

dicintainya daripada dunia dan seisinya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ما  -صىل اهلل عليه وسلم-عىن احلديث: أن انليب م
سأهل أحٌد شيئا من أمور ادلنيا، قال هل : )ال( َمنَْعا 
للعطاء، بل إن اكن عنده أعطاه، أو قال هل ميسوراً من 

يف قوهل: )وأما السائل  -تعاىل-القول، امتثاال ألمر اهلل 
[.  وروى ابلخاري يف األدب 10فال تنهر(، ]الضىح : 

: "اكن -صىل اهلل عليه وسلم-رد، عن أنس، أنه املف
جَنََز هل إن اكن 

َ
رحيما، فاكن ال يأتيه أحد إال وَعَده وأ

عنده"، وحسنه الشيخ األبلاين يف اتلعليقات ىلع 
ريض اهلل -(. وعن أيب هريرة 145األدب املفرد )ص 

، -صىل اهلل عليه وسلم-، أن رجال أىت انليب -عنه
ما معنا إال املاء، فقال رسول  فبعث إىل نسائه فقلن:

: "من يَُضمُّ أو يُِضيُف -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
(.  ويف ابلخاري 3798هذا" رواه ابلخاري برقم: )

ريض اهلل -(: عن سهل بن سعد 2093أيضاً برقم)
، قال: جاءت امرأة بربدة... قالت: يا رسول اهلل -عنه

ْكُسوَكَها، فأخ
َ
صىل -ذها انليب إين نََسْجُت هذه بيدي أ

حمتاجا إيلها، فخرج إيلنا وإنها  -اهلل عليه وسلم

** 

Makna hadis ini: Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam tidak pernah dimintai oleh seorang pun dari 

perkara dunia, lalu beliau mengatakan: tidak, dengan 

maksud menolak untuk memberi. Namun jika beliau 

memilikinya, beliau akan memberinya, atau 

meresponnya dengan ucapan yang baik. Itu sebagai 

bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Ta‘âlâ 

dalam firmanNya: “Dan adapun peminta-minta, maka 

janganlah engkau menghardiknya.” (QS. Adh-Dhuha: 

10) Al-Bukhari meriwayatkan dalam al-Adab al-Mufrad, 

dari Anas, bahwasanya beliau Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam adalah, “Orang yang penyayang. Tidak pernah 

beliau didatangi oleh seorang pun (lalu meminta) 

melainkan beliau menjanjikannya atau memenuhi 

permintaannya pada saat itu juga jika beliau 

memilikinya.” (Dihasankan oleh Syekh al-Albani dalam 

al-Ta‘liqât ‘alâ al-Adab al-Mufrad, hal. 145) Dari Abu 

Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, bahwasanya seorang 

pria mendatangi Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, lalu 

beliau mengutus (seseorang) menemui salah seorang 

istri-istri beliau, namun mereka mengatakan, ‘Kami 

tidak punya apa-apa selain air.’ Maka Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Siapa yang 

mau menjamu orang ini?” (HR. Al-Bukhari, no: 3798) 

Dalam Shahih al-Bukhari juga dengan no 2093: dari 
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 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:
  انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < كرمه صىل اهلل عليه وسلم السرية واتلاريخ < السرية

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
نَس بن مالك 

َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خيىش : اخلشية يه اخلوف املقرون بالعلم •

 :وائد احلديثف
 .جواز سؤال اإلمام .1

ة مزيد كرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وحسن خلقه، وأنه ال يرد سائاًل وأن عطاءه اكن عطاء من ال خيىش فقراً، وال حيرص ىلع دنيا ثق .2
 .باهلل سبحانه وتعاىل

 املراجع:املصادر و

قيق: عبد بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل.     تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان، تأيلف: عبد الرمحن بن نارص آل سعدي، حت
قيق: حممد زهري ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حت1420الرمحن بن معال اللوحيق، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول اهلل، اْكُسنِيَها، 
يف  -صىل اهلل عليه وسلم-فقال: "نعم"،  فجلس انليب 

املجلس، ثم رجع، َفَطَواَها ثم أرسل بها إيله، فقال هل 
أنه ال يَُردُّ القوم: ما أحسنت، سأتلها إياه، لقد علمت 

سائال، فقال الرجل: واهلل ما سأتله إال تلكون كَفيِن 
يوم أموت، قال سهل: فاكنت كَفنُه".    فهذا هو حاهل 

مع من سأهل، فإن اكن عنده  -صىل اهلل عليه وسلم-
 -صىل اهلل عليه وسلم-أعطاه إياه ولو اكن للنيب 

حاجة به وإن لم يكن عنده اعتذر هل أو وَعَدُه إىل 
حني أو َشَفَع هل عند أصحابه، وهذا من جوده وكرمه 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وحسن أخالقه 

Sahl bin Sa’ad Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata: 

“Seorang wanita datang membawa kain burdah…ia 

berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah 

memintalnya dengan kedua tanganku ini untuk 

kukenakan pada Anda.’ Maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam pun mengambilnya karena beliau memang 

membutuhkannya. Beliau pun keluar menemui kami 

dan mengenakan kain itu sebagai kain sarungnya. Lalu 

seorang pria berkata: ‘Wahai Rasulullah, berikanlah 

kain itu untukku.’ Beliau berkata: ‘Baiklah.’ Nabi 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pun duduk di majlis itu, 

lalu kembali, kemudian melepaskan kain itu dan 

mengirimkannya kepada pria tadi. Maka orang-orang 

pun berkata padanya: ‘Tindakanmu tak terpuji, engkau 

meminta kain itu pada beliau, sementara engkau tahu 

bahwa beliau tak pernah menolak orang yang meminta 

apa pun.’ Pria itu berkata: ‘Demi Allah, aku tidak 

meminta kepada beliau kecuali agar kain itu menjadi 

kain kafanku pada hari kematianku.’ Sahal berkata: 

‘Maka kain itupun betul-betul menjadi kain kafannya.’” 

Demikianlah kondisi beliau Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam bersama orang yang meminta kepada beliau. 

Jika beliau punya, beliau akan memberikannya, 

meskipun itu milik Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

satu-satunya dan beliau membutuhkannya. Dan jika 

beliau tidak punya, beliau akan meminta maaf, atau 

menjanjikannya hingga waktu tertentu, atau 

memberikan syafaat (baca: rekomendasi) untuknya 

kepada para sahabatnya. Ini salah satu bukti 

kemurahan dan kedermawanan serta kemuliaan 

akhlak beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. 
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ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: 1422انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
فاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: امل مرقاة. العريب الكتاب دار: انلارش عالن، بن حممد: تأيلف الفاحلني، ديلل. بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه1422يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
   (3885) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .إال كما اكن يظن : يأيت موافقا لظنه •

 :وائد احلديثف
 .وفراسته وبيان قوة توقعه وشدة ذاكئه.وهذا من فضل اهلل عليه؛ فإن اهلل تعاىل يمنح عبده الصالح مثل ذلك -ريض اهلل عنه-ر فضل عم .1

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة  -ه. 1418تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  الصاحلني،

شيحا،  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون -ه. 1407الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، 
 العثيمني، صالح بن حممد للشيخ الصاحلني، رياض رشح -. م2004 - ـه1425 الرابعة،: الطبعة بلنان، –دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 

 .تاريخ بدون بريوت، – العريب الرتاث إحياء دار العيىن، ادلين بدر ابلخاري، صحيح رشح القاري عمدة-. ه1426 الرياض، الوطن، مدار
   (3473) الرقم املوحد:

يقول لَشء  -رِض اهلل عنه-ما سمعت عمر 
  قط: إين ألظنه كذا، إال اكن كما يظن

Aku tidak mendengar Umar -raḍiyallāhu 
'anhu- mengatakan terhadap sesuatu sama 

sekali, "Sungguh aku mengira 
(memprediksikan) itu demikian," 

melainkan terjadi sebagaimana yang ia 
perkirakan. 

 :احلديث .1367
قال: ما سمعت عمر  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

: إين أل -ريض اهلل عنه- ظنه كذا، إال يقول ليشء َقطُّ
 اكن كما يظن.

** 

1367. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'Anhuma-, ia berkata, Aku 

tidak mendengar Umar -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan 

terhadap sesuatu sama sekali, "Sungguh aku mengira 

(memprediksikan) itu demikian," melainkan terjadi 

sebagaimana yang ia perkirakan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن الصحابة يرون عمر حيكم ىلع أمور ال تكون 
ظاهرة واضحة لغريه من انلاس، ثم ملا تتضح تلك 
األمور يظهر أنَّ حكم عمر عليها قبل ظهورها اكن 

 .موافقا ملا وقعت وظهرت يف الواقع

** 

Para sahabat memandang bahwa Umar memutuskan 

(mengatakan) hal-hal yang belum jelas dan terang bagi 

orang lain. Selanjutnya setelah hal-hal tersebut terjadi, 

tampak bahwa keputusan Umar sesuai dengan 

kenyataan dan realita. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ما اعب : أي: ما جعله ذا عيب •

 .طعاما : ما يطعمه من مأكول ومرشوب •

 .اشتهاه : اشتىه اليشَء: اشتدت رغبته فيه •

 .قط : أي: يف زمن من األزمنة •

 :وائد احلديثف
 .-صىل اهلل عليه وسلم-ينبيغ أن ال يعب املسلم طعاًما تأسيا برسول اهلل  .1

 .يف مدح الطعام ديلل الرغبة، ويف ذمه ديلل احتقار انلعمة .2

 .؛ فإنه لم يعب طعاما قط-صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلق الرسول  .3

 .بيان حسن األدب؛ ألن املرء قد ال يشتيه طعاما ويشتهيه غريه .4

 ., وجرب لقلب صاحبه-ه وتعاىلسبحان-يف تعييب الطعام كرس لقلب صاحبه، ويف مدحه اثلناء ىلع اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
اض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. تطريز ري1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

 صحيح. اثلانية: الطبعة بلنان، –م. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 2002 - ـه1423دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422(، الطبعة: األوىل، ابلايق عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) انلجاة طوق دار: نرش ابلخاري،

 .بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4966) الرقم املوحد:

 -صَّل اهلل عليه وسلم-ما اَعَب رسوُل اهللِ 
َكلَُه، َوإِْن َكرَِهُه تََرَكهُ 

َ
، إِِن اْشَتَهاهُ أ   َطَعاًما َقطُّ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
sama sekali tidak pernah mencela 

makanan. Jika beliau suka makanan itu, 
beliau menyantapnya. Apabila tidak 

menyukainya, beliau membiarkannya 

 :احلديث .1368
قال: ما اعب رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

طعاما قط، إن اشتهاه  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 .أكله، وإن كرهه تركه

** 

1368. Hadis: 

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

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sama sekali 

tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka 

makanan itu, beliau menyantapnya. Apabila tidak 

menyukainya, beliau membiarkannya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أبدا فيما مَض  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يعب انليب 
 .طعاما، ولكنه إن اشتهاه أكله وإال تركه وال يعيبه

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

pernah mencela makanan, tetapi apabila beliau 

menyukai makanan itu, beliau menyantapnya. Jika 

tidak, beliau pun membiarkannya dan tidak 

mencelanya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعء اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي، وبالزيادة رواه أمحد راوي احلديث:

اِمت  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-ُعبَاَدَة بِْن الصَّ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

ما لَع األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال 
مثلها، ما  آتاه اهلل إياها، أو رصف عنه من السوء
 لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم

 

Tidaklah seorang muslim berdoa kepada 
Allah dengan satu doa, melainkan pasti 
Allah memberikannya kepadanya; atau 

Allah menghindarkannya dari kejelekan 
yang sebanding dengan doanya, selama ia 

tidak mendoakan perbuatan dosa atau 
memutuskan silaturahmi 

 :احلديث .1369
و أيب سعيد  -ريض اهلل عنه-عن عبادة بن الصامت 

ما ىلع األرض »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-اخلدري
مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها، أو 
رصف عنه من السوء مثلها، ما لم يَْدُع بإثم، أو قطيعة 

اهلُل »، فقال رجل من القوم: إذا نُكرِث قال: «رحم
خر هل من »أيب سعيد زيادة:  ويف رواية«. أكرث أو يَدَّ

 .«األجر مثلها

** 

1369. Hadis: 

Dari 'Ubādah bin Aṣ-Ṣāmit dan Abu Sa'īd Al-Khudri -

raḍiyallāhu 'anhuma- secara marfū', (Nabi bersabda), 

"Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan 

satu doa, melainkan pasti Allah memberikannya 

kepadanya; atau Allah menghindarkannya dari 

kejelekan yang sebanding dengan doanya, selama ia 

tidak mendoakan perbuatan dosa atau memutuskan 

silaturahmi." Lalu seseorang berkata, "Kalau begitu, 

kita perbanyak doa." Beliau bersabda, "Allah lebih 

banyak (memberi)." Dalam riwayat Abu Sa'īd ada 

tambahan, "Atau Allah menyimpan pahala untuknya 

yang sebanding dengan doa tersebut." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-ديث يرغب لك مسلم أن يكون ىلع صلة بربه احل
، قواًل وعماًل، وادلاعء الصادر من قلب -عز وجل

، تفتح هل أبواب -عز وجل-صادق متعلق بمحبة اهلل 
اذلي جييب  -عز وجل-السماء، ويستجيب هل اهلل 

املضطر إذا داعه، ويكشف السوء، فادلاعء ال يضيع، 
ن يمنع اهلل فهو إما أن يستجاب وحيصل املطلوب أو أ

به من السوء بقدره، أو يدخر هل من انلفع مثله وما 
 .عند اهلل من اخلري أكرث مما يطلب انلاس ويسألون

** 

Hadis ini memotivasi setiap muslim agar senantiasa 

komunikasi dengan Tuhannya -'Azza wa Jalla- melalui 

ucapan dan perbuatan. Doa yang bersumber dari hati 

yang benar, yang cinta kepada Allah -'Azza wa Jalla- 

dapat membukakan baginya pintu-pintu langit dan 

Allah akan mengabulkan doanya. Dia-lah yang 

mengabulkan doa orang yang kesulitan dan 

menyingkapkan (menghilangkan) keburukan. Doa itu 

tidak sia-sia, bisa dikabulkan dan tercapai apa yang 

diinginkan, atau dengan doa itu Allah mencegah 

keburukan dengan kekuasaan-Nya, atau Allah 

menyimpan kebaikan yang sebanding dengan doa itu. 

Kebaikan yang ada di sisi Allah itu lebih banyak dari 

apa yang dimohon dan diminta oleh manusia. Mirqātu 

Al-Mafātīḥi Syarḥu Misykāti Al-Maṣābīḥi, karya Al-Qāri: 

(4/1537-1538), Syarḥu Riyāḍiṣ Ṣāliḥīn, karya Ibnu 

Uṡaimin: (6/54). 
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 :معاين املفردات
 .إذاً نكرث : نكرث ادلاعء بغري إثم وال قطيعة رحم •

 .اهلل أكرث : أكرث إحساناً مما تسألون •

 .رصف : منع •

 .يدخر : جيعل •

 :وائد احلديثف
 .دعوة املسلم مستجابة ال ترد لكن برشوطها وآدابها؛ ذللك ينبيغ ىلع العبد أن ال يستعجل باإلجابة .1

 .ادخارها يلوم القيامة فيثيبه عليها -اتلأخري ودفع ابلالء عنه بقدرها، ج -اإلجابة، ب -دعوة املسلم حتت ثالثة أمور: أ .2

 .خزائن اهلل مألى ويداه مبسوطتان ال ينقصها سؤال العباد، وما عنده ال ينفد مهما كرث الطلب وألح السائل .3

 .-تبارك وتعاىل-استحباب اإلحلاح يف الطلب؛ ألن يف ذلك إظهار اتلرضع والفاقة والعجز هلل  .4

 .استحباب السؤال الكثري؛ فإن اهلل ال يتعاظم عليه يشء .5

 .نة بإثم أو قطيعة رحمال جتاب ادلعوة املقرت .6

 املراجع:املصادر و

، 1. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط2ه. 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط .1
،  4ني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحل3ه.  1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، 1. رياض الصاحلني للنووي، ط4ه.  1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
. رشح 6ه. 1428طرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الق4. رياض الصاحلني، ط5ه.  1428بريوت، 

، املكتب اإلساليم، بريوت، 3. صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين، ط7ه. 1426رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، 9ه. 1422، دار الفكر، بريوت، 1. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري، ط8ه. 1408

 حممد أمحد: وتعليق حتقيق الرتمذي، جامع. 11. الرياض –، مكتبة املعارف 5. صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين، ط10ه. 1407، مؤسسة الرسالة، 14ط
 .ه 1395 مرص، ،2ط احلليب، ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة  وآخرون، ، شاكر

   (5100) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ُعَداِت؟ اجتنبوا جمالس  ما لكم وملجالس الصُّ
ُعَداِت   ?Kenapa kalian duduk-duduk di jalanan"  الصُّ

Jauhilah berkumpul di jalanan"? 

 :احلديث .1370
قال: ُكنَّا  -ريض اهلل عنه-عن أيب طلحة زيد بن سهل 

ث فيها فجاء رسول اهلل قعود صىل -ا باألفِْنيَِة نتحدَّ
ما لكم »فقام علينا، فقال:  -اهلل عليه وسلم

ُعَداِت  ُعَداِت؟ اجتنبوا جمالس الصُّ «. وملجالس الصُّ
فُقلنا: إنما َقَعْدنَا لغري ما بأس، َقَعْدنَا نتَذاَكر، 

وا حَقها: َغضُّ ابَلرَص، وردُّ »ونتحدث. قال:  إما ال فأدُّ
 «.سالم، وُحْسن الالكمال

** 

1370. Hadis: 

Dari Abu Thalhah Zaid bin Sahal -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Kami duduk-duduk di halaman rumah sambil 

bercakap-cakap, tiba-tiba Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- datang lalu menghampiri kami. Beliau 

bersabda, "Kenapa kalian duduk-duduk di jalanan? 

Jauhilah berkumpul di jalanan!" Kami berkata, "Kami 

hanya duduk untuk sesuatu yang tidak apa-apa. Kami 

duduk untuk bertukar pikiran dan bercakap-cakap." 

Beliau bersabda, "Jika tidak bisa menjauhinya, maka 

berikanlah hak jalan: menundukkan pandangan, 

menjawab salam dan berbicara yang baik". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنهم اكنوا قعوًدا عند  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو طلحة 
فِنَاِء دار، ويه األماكن املتسعة عند ابليوت 

صىل اهلل -ول اهلل ويتحدثون يف أمورهم، "فجاء رس
صىل اهلل عليه -فقام علينا" أي أن انليب  -عليه وسلم

صىل اهلل -أقبل عليهم ووقف عندهم ونهاهم  -وسلم
عن اجللوس يف الطرقات. قالوا: "إنما  -عليه وسلم

َقَعْدنَا لغري ما بأس، َقَعْدنَا نتَذاَكر، ونتحدث" أي أن 
رشاًع، بل جلوسنا هنا يا رسول اهلل ال ألمر فيه بأس 

جلوسنا هنا ألمر مباح وهو أننا نتذاكر ونتحدث 
وا حَقها" أي فإن أبيتم ترك  فيما بيننا. قال: "إما ال فأدُّ
هذه املجالس، فأدوا حقها ويف الرواية األخرى: "إن 
أبيتم إال املجلس فأعطوا الطريق حقه"، ويف الرواية 
 األخرى: "سألوه وما حقُّ الطريق" فقال هلم: "َغضُّ 

ابَلرَص، وردُّ السالم، وُحْسن الالكم"، ويف الرواية 
األخرى: "غضُّ ابلرص وكفُّ األذى وردُّ السالم 
واألمر باملعروف وانليه عن املنكر" واملعىن إن أبيتم 
إال اجللوس يف الطرقات، فإن الواجب عليكم أن 

وا ما هو واجب عليكم، فبني هلم  صىل اهلل -تُؤَدُّ
يه عن اجللوس يف الطرقات سبب انل -عليه وسلم

وذلك أن اإلنسان قد يتعرض للفنت ِبضور النساء 
الشواب، وخوف ما يلحق من ذلك من انلظر إيلهن 

** 

Abu Thalhah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

para sahabat sedang duduk-duduk di teras rumah. 

Yaitu tempat-tempat yang luas di rumah-rumah. 

Mereka bercakap-cakap tentang urusannya. "tiba-tiba 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang lalu 

menghampiri kami." Yakni, bahwa Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menghampiri mereka dan 

berdiri di dekat kepala mereka. Beliau bertanya kepada 

mereka lalu melarang mereka untuk duduk-duduk di 

jalan-jalan. Mereka berkata, "Kami hanya duduk untuk 

sesuatu yang tidak apa-apa (bukan dosa). Kami duduk 

untuk bertukar pikiran dan bercakap-cakap." Yakni, 

wahai Rasulullah, kami duduk-duduk di sini untuk suatu 

urusan yang tidak ada apa-apanya menurut syariat, 

tapi kami duduk-duduk di sini untuk hal yang 

dibolehkan secara syariat. Yaitu, kami saling bertukar-

pikiran dan bercakap-cakap mengenai urusan-urusan 

privasi kami. Beliau bersabda, "Jika tidak bisa 

menjauhinya, maka berikanlah hak jalan!" Yakni, jika 

kalian menolak untuk meninggalkan majlis-majlis ini, 

maka tunaikanlah hak jalan!" Dalam riwayat lain 

disebutkan, "Jika kalian enggan kecuali tetap duduk-

duduk, maka berikanlah hak jalan." Dalam riwayat lain, 

"Para sahabat bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, "Apa hak jalan itu?" Beliau bersabda, 

"menundukkan pandangan, menjawab salam dan 

berbicara yang baik." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Menundukkan pandangan, tidak mengganggu, 

menjawab salam, memerintahkan kepada yang makruf 

dan mencegah kemungkaran," Artinya, jika kalian 
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  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الطريق والسوق اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو طلحة األنصاري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األفِْنيَة : مجع فناء وهو املاكن الُمتَّسع أمام ابليت •

 .فقام علينا : وقف علينا •

ُعَدات : الُطرقات •  .الصُّ

 .رج، واملعىن: أن قعودنا هنا ملباح ال ألمر فيه بأس رشاعلغري ما بأس : ابَلأس: املانع واحل •

 :وائد احلديثف
إباحة اجللوس يف حافات الطرق، برشط أداء حق الطريق واتلأدب باآلداب اإلسالمية، ويه: غضُّ ابلرص، ردُّ السالم، كفُّ األذى، واألمر  .1

 .باملعروف وانليه عن املنكر

 .انليه عن إتيان األماكن اليت يتعرض فيها للفنت .2

 .يه عن تضييق الطريق ىلع املسلمنيانل .3

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني،  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن  ـه بهجة انلا 1430تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء 1997 -ه 1418اجلوزي ، سنة النرش:  
 ـه   1428ووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، انل رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –الرتاث العريب 

والفتنة بسببهن، ومن اتلعرض حلقوق اهلل 
وللمسلمني بما ال يلزم اإلنسان إذا اكن يف بيته 
وحيث ينفرد أو يشتغل بما يلزمه، ومن رؤية املنكر، 

هذه احلال أن يأمر باملعروف وينىه فيجب عليه يف 
عن املنكر، فإن ترك ذلك فقد تعرض ملعصية اهلل. 
وكذلك هو يتعرض ملن َيُمر عليه ويسلِّم، وربما كرث 
ه  ذلك عليه فيعجز عن ردِّ السالم ىلع لك َمار، ورَدُّ
فرض، فيأثم واملرء مأمور أال يتعرض للفنت، وال يلزم 

 .هنفسه ما لعله ال يقوم ِبقه في

menolak dan tetap ingin duduk-duduk di jalanan, maka 

kewajiban kalian adalah menunaikan hal yang 

diwajibkan kepada kalian. Selanjutnya Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan sebab 

larangan duduk-duduk di jalanan. Hal ini dikarenakan 

manusia terkadang ditimpa fitnah dengan hadirnya 

wanita muda dan khawatir memandangnya lalu 

terfitnah oleh mereka. Juga mengganggu hak-hak Allah 

dan kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak harus 

dilakukan oleh seseorang ketika ia berada di rumahnya 

di mana ia sendirian atau sibuk dengan hal-hal yang 

menjadi keharusannya. Juga melihat kemungkaran. 

Dalam situasi seperti itu ia harus memerintahkan 

kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. 

Jika ia meninggalkan itu, maka ia telah melakukan 

kemaksiatan kepada Allah. Demikian juga ia 

mengganggu setiap orang yang melewatinya dan 

mengucapkan salam. Mungkin saja hal itu banyak 

sehingga ia tidak mampu untuk menjawab salam 

kepada setiap orang yang melintas. Padahal menjawab 

salam itu wajib sehingga ia berdosa. Manusia 

diperintahkan untuk tidak melakukan fitnah dan tidak 

mengharuskan dirinya dengan sesuatu yang mungkin 

saja ia tidak bisa menunaikan haknya." 
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الطبعة:  -إكمال املعلم بفوائد مسلم، تأيلف: عياض بن موىس بن عياض، حتقيق: د/ ييح بن اسماعيل،  انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع 
 .ه 1426حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  ـه              رشح رياض الصاحلني، تأيلف:  1419األوىل، 

   (8896) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوات اتلصنيف:   الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < َذمُّ اهلوى والَشّ

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-الِمْقَدام بن َمْعِدي َكِرَب  اتلخريج:

 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .واعء : اإلناء اذلي يوضع فيه اليشء •

 .ِبسب ابن آدم : يكفيه لسد الرمق، وإمساك القوة •

 .لقيمات : مجع لقيمة، تصغري لقمة •

ما مأل آديمٌّ واعًء رشًّا من بطن، ِبسب ابن آدم 
أكالت يقمن صلبه، فإن اكن ال حمالة، فثلث 

 فسهلطعامه، وثلث لرشابه، وثلث نل
 

Tidaklah manusia memenuhi sebuah 
wadah yang lebih buruk dari perutnya. 
Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa 

suap yang dapat menegakkan tulang 
punggungnya. Jika memang harus melebihi 

itu, maka sepertiga untuk makanannya, 
sepertiga untuk minumannya dan sepertiga 

untuk nafasnya 

 :احلديث .1371
قال:  -ريض اهلل عنه-عن الِمْقَدام بن َمْعِدي َكرَِب 

ما »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل 
ُكاَلٍت 

ُ
ا من بطن، ِِبَْسِب ابن آدم أ َمأَل آَديِمٌّ واَِعًء رَشًّ

يُِقْمَن ُصلْبَه،ُ فإن اكن ال حَمَالَة، َفثُلٌُث لطعامه، وثلث 
 .«وثلث نِلََفِسهِ لرشابه، 

** 

1371. Hadis: 

Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', (Nabi bersabda), "Tidaklah manusia 

memenuhi sebuah wadah yang lebih buruk dari 

perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap 

yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika 

memang harus melebihi itu, maka sepertiga untuk 

makanannya, sepertiga untuk minumannya dan 

sepertiga untuk nafasnya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إىل أصل  - عليه وسلمصىل اهلل-يرشدنا انليب الكريم 
من أصول الطب، ويه الوقاية اليت ييق بها اإلنسان 
صحته، ويه اتلقليل من األكل، بل يأكل بقدر ما 
يسد رمقه ويقويه ىلع أعماهل الالزمة، وإن رش واعء 
ُملئ هو ابلطن ملا ينتج عن الشبع من األمراض 
الفتاكة اليت ال حتىص اعجال أو آجال باطنا أو ظاهرا، 

قال: إذا اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-إن الرسول  ثم
اإلنسان البد هل من الشبع، فليجعل األكل بمقدار 
اثللث، واثللث اآلخر للرشب، واثللث للنفس حىت 
ال حيصل عليه ضيق ورضر، وكسل عن تأدية ما 

 .أوجب اهلل عليه يف أمر دينه أو دنياه

** 

Nabi yang mulia -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membimbing kita kepada salah satu sumber medis, 

yaitu tindakan preventif yang dapat digunakan oleh 

manusia untuk memelihara kesehatannya. Yaitu sedikit 

makan. Cukup makan sekedar untuk menjaga jiwa dan 

raganya serta menguatkannya dalam berbagai aktifitas 

yang wajib. Sesungguhnya seburuk-buruk wadah yang 

diisi adalah perut, karena kenyang dapat menimbulkan 

berbagai penyakit mematikan, cepat atau lambat, lahir 

dan batin. Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Jika memang manusia terpaksa 

harus kenyang, hendaknya ia menjadikan makanan itu 

sepertiga bagian, sepertiga lainnya untuk minuman dan 

sepertiga lagi untuk nafas, sehingga ia tidak mengalami 

kesesakan dan bahaya serta malas menunaikan apa 

yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya terkait 

urusan agama atau dunianya. 
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 .يقمن صلبه : ظهره يلتقوى ىلع الطاعة •

 .فإن اكن ال حمالة : ال بد من اتلجاوز عما ذكر فلتكن أثالثا •

 .: أي جعل ما يأكله من الطعام ثلث ما يدخل بطنه فثلث لطعامه •

 .وثلث لرشابه : مرشوبه جيعله هل •

 .وثلث نلفسه : باتلحريك يدعه هل يلتمكن من اتلنفس، وحيصل هل نوع صفاء ورقة •

 :وائد احلديثف
 .عدم اتلوسع يف األكل والرشب، وهذا أصل جامع ألصول الطب لكها، ملا يف كرثة الشبع من األمراض واألسقام .1

 .من جوامع اللكم -صىل اهلل عليه وسلم-ملا اختص به انليب  فيه شاهد .2

 .الغاية من األكل، ويه حفظ الصحة والقوة وبهما سالمة احلياة .3

 .ذم الشبع، وذلك إذا اكن دائماً أو اغبلاً  .4

 ."كسلة عن الصالة"إياكم وابلطنة، فإنها مفسدة للجسم وم -ريض اهلل عنه -مللء ابلطن من الطعام أرضار بدنية ودينية، قال عمر  .5

األكل من حيث احلكم ىلع أقسام: واجب، وهو ما به حُتفظ احلياة ويؤدي تركه إىل رضر. جائز، وهو ما زاد ىلع القدر الواجب وال خُيىش  .6
ك يف احلديث يف رضره. مكروه، وهو ما خُيىش رضره. حمرم، وهو ما يُعلم رضره. ومستحب، وهو ما يُستعان به ىلع عبادة اهلل وطاعته وقد أمجل ذل

قوهل : "ثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث نلفسه" هذا لكه إذا اكن جنس  -أكالت أو لقيمات يقمن صلبه. ج -ملء ابلطن. ب -ثالث مراتب :أ
 .املأكول حالالً 

تمل احلديث ىلع احلديث قاعدة من قواعد الطب، وحيث إن علم الطب مداره ىلع ثالثة أصول: حفظ القوة واحلمية واالستفراغ، فقد اش .7
 ." األولني منها، كما يف قوهل تعاىل : " ولكوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال حيب املرسفني

 .كمال هذه الرشيعة حيث اشتملت ىلع مصالح اإلنسان يف دينه ودنياه .8

 .من علوم الرشيعة أصوُل الطب وأنواع ٌمنه، كما جاء يف العسل واحلبة السوداء .9

 .اشتمال أحاكم الرشيعة ىلع احلكمة، وأنها مبنية ىلع درء املفاسد وجلب املصالح .10

 .شهوة األكل سبب للمعصية، ويه اليت اكنت آلدم، ولعل هذا هو الرس يف اتلعبري بـ )ابن آدم( تذكرياً وحتذيراً  .11

 .إثبات األسباب .12

 .إطالق اسم الرش ىلع سببه، فسبب الرش رش، كما أن سب اخلري خري .13

 املراجع:املصادر و

 - ـه1422 السابعة،: الطبعة بريوت، –مع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع اللكم، البن رجب احلنبيل، نرش: مؤسسة الرسالة جا-
 يف رشح املتني القوي فتح-. ه 1380 األوىل،: الطبعة اإلسكندرية، اثلقافة، نرش دار مطبعة انلووية، حديثًا األربعني رشح يف الربانية اتلحفة-. م2001

الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، -م. 2003ه/1424األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 
األحاديث -دلبييخ، ط. مدار الوطن. األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ا-للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  

-م. 1984ه/1404ة، األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، نرش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: اثلاثل
سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار -عيىس ابلايب احلليب. فيصل  -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 

 يف الغليل إرواء- م 2001 - ـه 1421 ، األوىل:  الرسالةالطبعة مؤسسة:  انلارش. األرنؤوط شعيب حتقيق أمحد، مسند-. م1998 بريوت، –الغرب اإلساليم 
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –يم اإلسال املكتب: انلارش. األبلاين للشيخ السبيل، منار أحاديث ختريج

   (4723) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .قَْوٌم : يطلق ىلع الرجال خاصة، لكن هنا يشمل النساء •

 .ِجيَفُة محار : أي : ُجثَُّة محار ميت ُمنْتِنَة •

 .حرسة : ندامة •

 :وائد احلديثف
 .اتلحذير من الغفلة عن ذكر اهلل واتلنفري منها .1

 .بذكر اهلل تطيب املجالس وتطمنئ القلوب .2

ما من قَْوٍم َيُقوُموَن من جملس ال يَْذُكُرون اهلل 
تعاىل فيه، إال قاموا عن مثل ِجيَفِة محار، واكن 

ةً   هلم َحرْسَ
 

Tidaklah suatu kaum meninggalkan majelis 
yang tidak berzikir kepada Allah -Ta'ālā- di 

dalamnya, melainkan bangkitnya seperti 
bangkit dari bangkai keledai dan bagi 

mereka penyesalan. 

 :احلديث .1372
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ما من قوم يقومون من »: -صىل اهلل عليه وسلم
يه، إال قاموا عن مثل ف -تعاىل-جملس ال يذكرون اهلل 

 «.جيفة محار، واكن هلم حرسة

** 

1372. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Tidaklah suatu kaum meninggalkan majelis yang tidak 

ada dzikir kepada Allah -Ta'ālā- di dalamnya, 

melainkan bangkitnya seperti bangkit dari bangkai 

keledai dan bagi mereka penyesalan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن من جلسوا يف جملس لم يذكروا 
لس يف فيه فحاهلم كمثل حال اذلي جي -تعاىل-اهلل 

مائدة ضيافتها ِجيَفُة محار، اليت يه اغية يف انلتانة 
والقذارة، ويقوم عن ذلك املجلس كمن يقوم عن 
هذه اجليفة، وهذا مثال للتفريط يف ذكر اهلل، 
فيتندمون أشد انلدم ىلع ما فرطوا يف أوقاتهم 
وأضاعوها فيما ال نفع فيه.  فينبيغ ىلع املسلمني: أن 

 أن تكون جمالسهم طاعة حيرصوا لك احلرص ىلع
وعبادة وأن يفروا من جمالس اللهو كما يفرون من 
انلتانة والقذارة، فإن اإلنسان مسؤول عن أوقاته، 
وحماسب عليها، فإن اكن خريا فخري وإن اكن رشا 

 .فرش

** 

Makna hadis: Bahwa siapa saja yang duduk-duduk 

hadir di majelis yang tidak ada zikir kepada Allah -

Ta'ālā- di dalamnya, keadaan mereka seperti keadaan 

orang yang duduk di hadapan hidangan bangkai 

keledai yang amat busuk dan menjijikkan. Mereka yang 

meninggalkan majelis itu seperti bangkit dari hidangan 

tersebut. Ini adalah permisalan bagi yang meremehkan 

dzikrullah (berzikir kepada Allah). Mereka saling 

menyesali apa yang mereka lalaikan dan sia-siakan 

pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kaum 

muslimin sepatutnya: benar-benar perhatian, dengan 

menjadikan majelis mereka sebagai ketaatan dan 

ibadah. Hendaknya mereka jauhi majelis sia-sia 

sebagaimana menjauhi sesuatu yang busuk dan 

menjijikkan. Setiap insan bertanggung jawab atas 

waktunya dan bakal dihisab tentang hal itu. Jika baik, 

maka baik pula (balasannya), jika itu buruk, maka 

buruk pula (balasannya). 
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 .لقيامةلك وقت ال يشغل بطاعته اعقبته احلرسة وانلدامة يوم ا .3

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
؛ تأيلف د. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 بها: خليل مأمون ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن -العرصية. 

 .شيحا، دار املعرفة
   (3910) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ما نقص مال عبد من صدقة، وال ظلم عبد 
مظلمة صْب عليها إال زاده اهلل عزا، وال فتح 
 عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر

 

Harta seseorang tidak akan berkurang 
karena sedekah. Orang yang dianiaya dan 

dia sabar atas penganiayaan itu, maka 
Allah menambah kemuliaannya. Orang 
yang membuka pintu meminta-minta, 
niscaya Allah akan buka baginya pintu 

kemiskinan. 

 :احلديث .1373
ريض اهلل -عن أيب كبشة عمرو بن سعد األنماري 

ثة أقسم عليهن، وأحدثكم ثال»مرفواعً:  -عنه
حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وال 
ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهلل عزا، وال 

أو -فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر 
إنما »، قال: «وأحدثكم حديثا فاحفظوه -لكمة حنوها

و يتيق ادلنيا ألربعة نفر: عبد رزقه اهلل ماال وعلما، فه
فيه ربه، وَيِصُل فيه رمحه، ويعلم هلل فيه حقا، فهذا 
بأفضل املنازل. وعبد رزقه اهلل علما، ولم يرزقه ماال، 
فهو صادق انلية، يقول: لو أن يل ماال لََعِملُْت بعمل 
فالن، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه اهلل ماال، 

ال يتيق  ولم يرزقه علما، فهو خيبط يف ماهل بغري علم،
فيه ربه، وال يصل فيه رمحه، وال يعلم هلل فيه حقا، 
فهذا بأخبث املنازل. وعبد لم يرزقه اهلل ماال وال 
علما، فهو يقول: لو أن يل ماال لعملت فيه بعمل 

 «.فالن، فهو بنيته، فوزرهما سواء

** 

1373. Hadis: 

Dari Abu Kabsyah 'Amru bin Sa'ad Al-Anmāri -

raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Ada tiga hal yang aku 

bersumpah (akan kebenarannya -korektor) dan aku 

akan sampaikan sebuah hadis kepada kalian, karena 

itu hafalkanlah! Harta seseorang tidak akan berkurang 

karena sedekah. Orang yang dianiaya dan dia sabar 

atas penganiayaan itu, maka Allah menambah 

kemuliaannya. Orang yang membuka pintu meminta-

minta, niscaya Allah akan buka baginya pintu 

kemiskinan -atau ungkapan semacam itu-. Aku akan 

sampaikan suatu hadis kepada kalian dan hafalkanlah 

dengan baik! Sesungguhnya dunia ini untuk empat 

macam manusia; Orang yang dikarunia harta dan ilmu 

oleh Allah, lantas ia mempergunakannya untuk 

bertakwa kepada Tuhannya, menghubungkan tali 

kekerabatan, dan ia juga mengetahui hak Allah di 

dalam hartanya tersebut. Orang ini mempunyai derajat 

yang paling utama; Orang yang dikaruniai ilmu oleh 

Allah dan tidak dikaruniai harta, tetapi dengan niat yang 

sungguh-sungguh ia berkata, "Andaikan aku 

mempunyai harta, niscaya aku akan beramal seperti 

amalnya si fulan." Karena niatnya, maka pahala 

keduanya menjadi sama; Orang yang dikaruniai harta 

dan tidak dikaruniai ilmu lalu ia hancur tenggelam 

bersama hartanya tanpa ilmu. Ia tidak mempergunakan 

hartanya untuk bertakwa kepada Tuhannya, tidak 

menghubungkan tali kekerabatan, dan tidak 

mengetahui adanya hak Allah dalam harta tersebut. 

Orang seperti ini mempunyai derajat yang paling 

rendah; Orang yang tidak dikaruniai harta dan tidak 

dikaruniai ilmu, kemudian ia berkata, "Andaikan aku 

mempunyai harta, niscaya aku akan berbuat seperti 

apa yang diperbuat oleh si fulan (orang ketiga)." 

Karena niatnya, maka dosa keduanya sama". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ثالث خصال حلف انليب 
عليها، وحدثهم ِبديث آخر, أما اخلصال اثلالث 

** 

"Tiga perangai di mana Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersumpah dan beliau 

menyampaikan kepada mereka berita lainnya. Adapun 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال القلوب اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو كبشة عمرو بن سعد األنماري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ثالثة : أي: ثالث خصال •

 .َمظلمة : يه ما يطلبه عند الظالم •

 .نفر : ما بني اثلالثة إىل العرشة •

 :وائد احلديثف
 .جواز احللف ىلع اليشء تلأكده أو نزع شبهة يف قلب السامع دون أن يستحلف .1

 .احلث ىلع الصرب وحتمل الشدائد وعدم رد الظلم بمثله .2

 اه اهلل خرياً بعملهمن ترك شيئاً هلل وهو قادر عليه جز .3

 .يظهر أثر العفو والصفح عزاً ورفعة وكرامة يف ادلنيا واآلخرة .4

 .اتلحذير من املسألة لغري حاجة وأنها تفتح باب فقر .5

 .بيان أقسام أهل ادلنيا .6

 .احلض ىلع العلم والعمل مع اإلخالص فيهما .7

 .احلث ىلع صلة األرحام .8

. أي: بركته من ما نقص مال عبد من صدقة -1فيه: 
وال ُظِلَم عبد مْظلَمة فصرب  -2أجل إعطاء صدقة. 

عليها إال زاده اهلل بها عزاً. أي مظلمة ولو اكن 
متضمناً نلوع من املذلة إال أعزه اهلل بها ويذل 

وال فتح عبد ىلع نفسه باب سؤال انلاس  -3الظالم. 
ال حلاجة ورضورة بل لقصد غىن وزيادة إال أفقره اهلل 

فتح هل باب احتياج آخر أو سلب عنه ما عنده بأن 
عبد  -1من انلعمة.  ثم ذكر أن ادلنيا ألربعة أصناف: 

رزقه اهلل ماال وعلما، فهو يتيق بأن يرصف هذا املال 
يف مرصفه الصحيح، وبعمل بعلمه، وَيِصُل رمحه، فهذا 

عبد رزقه اهلل علما، ولم يرزقه  -2بأفضل املنازل.  
ية، يقول: لو اكن يل مال لََعِملُْت ماال، فهو صادق انل

 -3مثل عمل العبد األول، فهو بنيته، فأجرهما سواء. 
عبد رزقه اهلل ماال، ولم يرزقه علما، فهو خيبط يف 
ماهل بغري علم، ال يتيق فيه ربه، وال يصل فيه رمحه، 

عبد  -4وال يعلم هلل فيه حقا، فهذا بأخبث املنازل. 
لما، فهو يقول: لو اكن يل مال لم يرزقه اهلل ماال وال ع

لعملت فيه مثل عمل العبد اثلالث، فهو بنيته، 
 .فوزرهما أي إثمهما سواء

tiga perangai tersebut adalah: 1- Harta seseorang tidak 

akan berkurang karena sedekah. Yakni, berkahnya 

karena memberi sedekah. 2- Seseorang yang dianiaya 

dan ia sabar atas penganiayaan itu, maka Allah akan 

menambah kemuliaannya. Yakni, meskipun kezaliman 

mengandung semacam kehinaan, hanya saja Allah 

akan memuliakannya dengan penganiayaan tersebut 

dan akan menghinakan orang zalim. 3- Seseorang 

yang membuka pintu meminta-minta, bukan karena 

kebutuhan atau keterpaksaan, tetapi untuk tujuan 

menumpuk kekayaan dan tambahan, niscaya Allah 

akan menjadikannya fakir. Yaitu dengan cara 

membuka untuknya pintu ketergantungan pada orang 

lain atau merenggut kembali kenikmatan yang ada 

padanya. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa 

dunia itu untuk empat macam tipe manusia, lalu beliau 

menyebutkan mereka semua. 
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 .-تعاىل-وف من اهلل يؤدي إىل غضب اهلل املال بال علم يؤدي إىل اتلهلكة والعلم بال خ .9

 .املرء يثاب ىلع اإلرادة اجلازمة وإن عجز عن القيام بالفعل .10

 املراجع:املصادر و

- اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض
م  صحيح اجلامع وزيادته, تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين,  1975 - ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية،  -ليب رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احل

ة انلارش: املكتب اإلساليم. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. مرقاة املفاتيح رشح مشاك
 .ه1422اعم  1حممد املال اهلروي القاري, انلارش: دار الفكر, طاملصابيح, تأيلف: يلع بن سلطان 

   (5833) الرقم املوحد:
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ُحٍد هذا ذهًبا تميض 
ُ
يِن أن عندي مثل أ ما يرَُسُّ

يلعَّ ثالثة أيام وعندي منه ديناٌر، إال يشء 
يٍْن، إال أن أقوَل به يف عباد اهلل هك ذا أرصده دِلَ

 وهكذا وهكذا

 

Aku tidak senang jika mempunyai emas 
seperti Uhud lalu tiga hari berlalu sedang 

padaku masih memiliki satu dinar dari 
emas tersebut kecuali sesuatu yang aku 

simpan untuk hutang. Aku katakan dengan 
emas itu pada hamba-hamba Allah: 

"Begini, begini dan begini". 

 :احلديث .1374
قال: كنت أميش مع  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 

ٍة باملدينة،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  يف َحرَّ
ُحٌد، فقال: 

ُ
قلت: بليك يا رسول « يا أبا ذر»فاستقبلنا أ
ُحٍد هذا ذهبًا »اهلل. فقال: 

ُ
ِِن أن عندي مثل أ ما يرَُسُّ

 يشء تميض يلع ثالثة أيام وعندي منه ديناٌر، إال
يٍْن، إال أن أقوَل به يف عباد اهلل هكذا  أرصده دِلَ

عن يمينه وعن شماهل ومن خلفه، ثم « وهكذا وهكذا
قَلُّوَن يوم القيامة إال »سار، فقال: 

َ
إن األكرثين هم األ

عن يمينه وعن « من قال باملال هكذا وهكذا وهكذا
ماكنك »ثم قال يل: «. وقليل ماهم»شماهل ومن َخلفه 

ثم انطلق يف سواِد الليل حىت « ح حىت آتيكال ترَْب 
فُْت أن  تَوارى، فسمعت صوتًا، قد ارتفع، َفَتَخوَّ

 -صىل اهلل عليه وسلم-يكون أحٌد َعرض للنيب 
ْح حىت آتيك»فأردت أن آتيه فذكرت قوهل:  « ال ترَْبَ

فلم أبَْرْح حىت أتاين، فقلت: لقد سمعت صوتًا 
فُْت منه، فذكرت هل، فقال قلت: « وهل سمعته؟»: خَتَوَّ

متك »نعم، قال: 
ُ
ذاك جربيل أتاين فقال: من مات من أ

، قلت: وإن زىن وإن «ال يرُشك باهلل شيئًا دخل اجلنة
 «.وإن زىن وإن رسق»رسق؟ قال: 

** 

1374. Hadis: 

Dari Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku 

pernah berjalan bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- di tanah berbatu di Madinah, Uhud berada di 

hadapan kami. Lantas beliau bersabda, "Wahai Abu 

Dzar." Aku menjawab, "Aku memenuhi seruanmu, 

wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Aku tidak senang 

jika mempunyai emas seperti Uhud lalu tiga hari berlalu 

sedang padaku masih memiliki satu dinar dari emas 

tersebut kecuali sesuatu yang aku simpan untuk 

hutang. Aku katakan dengan emas itu pada hamba-

hamba Allah, "Begini, begini dan begini." dari 

kanannya, kirinya dan belakangnya. Kemudian beliau 

berjalan lalu bersabda, "Sesungguhnya mayoritas itu 

menjadi minoritas pada hari kiamat kecuali orang yang 

memperlakukan hartanya begini, begini, dan begini," 

dari kanannya, kirinya, dan belakangnya. "Dan sedikit 

sekali dari mereka." Lantas beliau bersabda kepadaku, 

"Tetaplah di tempatmu dan jangan beranjak hingga aku 

mendatangimu!" Setelah itu beliau berangkat di 

kegelapan malam hingga tersembunyi. Tiba-tiba aku 

mendengar suara keras hingga aku cemas ada orang 

yang menghadang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- . 

Aku pun ingin mendatangi beliau, tetapi aku teringat 

sabdanya: "Janganlah engkau beranjak hingga aku 

mendatangimu!" Aku tidak beranjak sampai beliau 

mendatangiku lalu aku berkata: "Aku mendengar suara 

yang membuatku khawatir." Lantas aku 

memberitahukan hal itu kepadanya. Beliau bertanya: 

"Apakah engkau mendengarnya?" Aku menjawab, 

"Ya." Beliau bersabda, "Itulah Jibril yang 

mendatangiku." Dia berkata, "Siapa saja dari umatmu 

yang meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah 

dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga." Aku 

bertanya, "Meskipun dia berzina dan meskipun 

mencuri?" Beliau bersabda, "Meskipun dia berzina dan 

mencuri". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

118 
 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أنه اكن  -معىن احلديث: خيرب أبو ذر  ريض اهلل عنه
ٍة ذات  -مصىل اهلل عليه وسل-يميش مع انليب  يف َحرَّ

ُحٌد اجلبل املعروف 
ُ
حجارة سود باملدينة، فاستقبلهم أ

: ما يرسِن، -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 
ُحٍد هذا ذهًبا فيمر 

ُ
أي: ال يفرحين، أن عندي مثل أ

يلع ثالثة أيام وعندي منه يشء، وال دينار واحد، إال 
مقدار شيئًا أرصده دلين، فلو كنُت أملك من املال 

جبل أحٍد من اذلهب اخلالص ألنفقته لكه يف سبيل 
اهلل، ولم أبق منه إال اليشء اذلي أحتاج إيله يف قضاء 
احلقوق، وتسديد ادليون اليت يلع، وما زاد ىلع ذلك ، 
فإنه ال يرسِن أن يميض يلع ثالثة أيام وعندي منه 

صىل اهلل عليه وآهل -يشء. وهذا يدل ىلع أن انليب 
أزهد انلاس يف ادلنيا؛ ألنه ال يريد أن من  -وسلم

صىل اهلل -جيمع املال إال شيًئا يرصده دلين، وقد تويف 
ودرعه مرهونة عند يهودي يف شعري  -عليه وسلم

عز -أخذه ألهله. ولو اكنت ادلنيا حمبوبة إىل اهلل 
، -صىل اهلل عليه وسلم-ما حرم منها نبيه  -وجل

ذكر اهلل وما وااله  فادلنيا ملعونة ملعون ما فيها إال
-عز وجل-واعلًما ومتعلًما، وما يكون يف طاعة اهلل 

.   ثم قال: "إن األكرثين هم األقلون يوم القيامة" 
يعين: املكرثون من ادلنيا هم املقلون من األعمال 
الصاحلة يوم القيامة؛ ألن الغالب ىلع من كرث ماهل يف 

اهلل؛  ادلنيا االستغناء واتلكرب واإلعراض عن طاعة
ألن ادلنيا تلهيه، فيكون مكرًثا يف ادلنيا مقالًّ يف 
اآلخرة.  وقوهل: "إال من قال باملال هكذا وهكذا 

، -عز وجل-وهكذا" يعين رصف املال يف سبيل اهلل 
ثم قال: "وقليل ما هم" واملعىن أن من ينفق ماهل يف 
سبيل اهلل قليٌل.  ثم قال: )من مات ال يرشك باهلل شيئا 

جلنة وإن زىن وإن رسق( وهذا ال يعين أن الزىن دخل ا
والرسقة سهلة، بل يه صعبة، وهلذا استعظمها أبو ذر 
وقال: وإن زىن وإن رسق؟ قال: )وإن زىن وإن رسق(. 
وذلك؛ ألن من مات ىلع اإليمان وعليه معاص من 
كبائر اذلنوب؛ فإن اهلل يقول: )إن اهلل ال يغفر أن 

ملن يشاء( ] النساء : يرشك به ويغفر ما دون ذلك 

** 

Makna hadis: Abu Żar -aḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa dia pernah berjalan bersama Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- di tanah berbatu hitam di Madinah. 

Tiba-tiba Uhud, sebuah gunung yang terkenal, ada di 

hadapan mereka. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Seandainya aku mempunyai 

emas sebesar Uhud, aku tidak akan merasa senang 

berlalu tiga hari," yakni, aku tidak akan merasa senang 

tiga hari berlalu sementara padaku masih tersisa 

sesuatu dari emas itu selain yang aku simpan untuk 

hutang. Artinya, seandainya aku memiliki harta 

seukuran Uhud berupa emas murni, niscaya aku 

nafkahkan seluruhnya di jalan Allah dan aku tidak akan 

menyimpannya selain sesuatu yang aku perlukan 

untuk menunaikan hak-hak dan melunasi hutang-

hutangku, dan tidak lebih dari itu. Sesungguhnya aku 

tidak akan merasa senang tiga hari berlalu sedangkan 

padaku ada sebagian emas itu. Ini menunjukkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah 

manusia paling zuhud di dunia, karena beliau tidak mau 

mengumpulkan harta benda selain yang beliau simpan 

untuk hutang. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meninggal dunia dalam keadaan baju besinya 

digadaikan kepada seorang Yahudi demi gandum yang 

beliau ambil untuk nafkah keluarganya. Seandainya 

dunia itu dicintai Allah -'Azza wa Jalla-, tentu Dia tidak 

akan menghalangi Nabi-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- darinya. "Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula 

apa yang ada di dalamnya selain zikir kepada Allah, 

apa yang dikuasai-Nya, orang berilmu dan orang yang 

belajar ilmu," serta amalan yang merupakan ketaatan 

kepada Allah 'Azza wa Jalla. Selanjutnya beliau 

bersabda, "Sesungguhnya orang yang banyak 

(hartanya) adalah yang paling sedikit (amalnya) pada 

hari kiamat." Yakni, orang yang memperbanyak dunia 

adalah orang yang sedikit amal salehnya pada hari 

kiamat. Sebab, biasanya orang yang banyak harta 

bendanya di dunia,akan merasa cukup, sombong dan 

berpaling dari ketaatan kepada Allah karena dunia 

telah melalaikannya. Dengan demikian dia 

memperbanyak harta dunia dan sedikit amal untuk 

akhirat. Sabdanya, "Kecuali orang yang mengatakan 

dengan harta begini, begini dan begini." Yakni, 

mengenai harta dan menyalurkannya di jalan Allah -

'Azza wa Jalla-. Kemudian beliau bersabda, "Dan 

sedikit sekali jumlah mereka." Maknanya bahwa orang 

yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu 

jumlahnya sedikit. Selanjutnya beliau bersabda, 
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  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اتلوحيد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

[، قد يعفو اهلل عنه وال يعاقبه، وقد يعاقبه، 48
ولكن إن اعقبه فمآهل إىل اجلنة؛ ألن لك من اكن ال 
يرشك باهلل ولم يأت شيئًا مكفًرا؛ فإن مآهل إىل اجلنة، 
أما من أىت مكفًرا ومات عليه، فهذا خمدل يف انلار 

-لرسول وعمله حابط؛ ألن املنافقني اكنوا يقولون ل
: )نشهد إنك لرسول اهلل( ] -عليه الصالة والسالم

[، واكنوا يذكرون اهلل ولكن ال يذكرون  1املنافقون: 
اهلل إال قليال ويصلون ولكن )وإذا قاموا إىل الصالة 

[ ومع ذلك فهم يف ادلرك 140قاموا كساىل( ]النساء: 
األسفل من انلار. فدل ىلع الزهد يف ادلنيا، وأن 

 ينبيغ أن يعلق نفسه بها، وأن تكون اإلنسان ال
عز -ادلنيا بيده ال بقلبه، حىت يقبل بقلبه ىلع اهلل 

؛ فإن هذا هو كمال الزهد، وليس املعىن أنك -وجل
ال تأخذ شيئًا من ادلنيا؛ بل خذ من ادلنيا ما حيل لك، 
وال تنس نصيبك منها، ولكن اجعلها يف يدك وال 

 .جتعلها يف قلبك، وهذا هو املهم

"Sesungguhnya orang yang meninggal dunia tanpa 

menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia 

akan masuk surga meskipun melakukan zina dan 

meskipun mencuri." Ini tidak berarti bahwa zina dan 

pencurian itu ringan (siksaanya), tetapi itu berat. 

Karena itulah, Abu Żar menganggapnya besar dan 

bertanya, "Meskipun dia berzina dan meskipun dia 

mencuri?" Beliau bersabda, "Meskipun dia berzina dan 

meskipun mencuri." Hal ini karena orang yang 

meninggal dunia dalam keadaan beriman namun 

mempunyai kemaksiatan berupa dosa-dosa besar, 

maka Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya 

(syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain 

(syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki." (An-Nisā`: 

48). Allah mengampuninya dan tidak menyiksanya. 

Kadang juga menyiksanya, tetapi jika Dia menyiksanya 

maka tempat kembalinya ke surga. Sebab, setiap 

orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak 

melakukan suatu kekafiran, maka sesungguhnya 

tempat kembalinya ke surga. Adapun orang yang 

melakukan kekafiran, maka dia kekal di neraka dan 

amalnya sia-sia. Sebab, orang-orang munafik dulu 

mengatakan kepada Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

, "Kami bersaksi bahwa engkau utusan Allah." (Al-

Munāfiqūn: 1). Mereka itu biasa mengingat Allah, tetapi 

mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka 

melaksanakan salat, tetapi "Apabila mereka berdiri 

untuk salat mereka lakukan dengan malas." (An-Nisā`': 

142). Walaupun demikian, mereka berada di neraka 

bagian bawah. Hadis ni merupakan dalil zuhud di dunia 

dan tidak selayaknya manusia menggantungkan 

jiwanya kepada dunia. Hendaknya dunia di tangannya 

bukan di hatinya, sehingga dengan hatinya dia 

menghadap kepada Allah -'Azza wa Jalla-. 

Sesungguhnya ini merupakan kesempurnaan zuhud. 

Ini tidak berarti bahwa engkau tidak boleh mengambil 

bagian dari dunia, tetapi ambillah dari dunia itu yang 

halal untukmu, dan jangan lupakan bagianmu dari 

dunia. Hanya saja, jadikanlah dunia di tanganmu dan 

jangan engkau jadikan dunia dalam hatimu! Inilah yang 

urgen. 
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 :معاين املفردات
ة: األرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت. وحرة املدينة: موقع بظاهر املدينة حتت َواقِم • ة املدينة : احلَرَّ  .َحرَّ

ُحٌد : جبل أمحر بينه وبني املدينة  قرابة ميل من شمايلها •
ُ
 .أ

 .أرُْصُدُه : أعده أو أحفظه •

 قال باملال : فعل باملال هكذا، أي أنفقه ولم يكزنه •

 .سواد الليل : أي : يللة قد اغب فيها القمر •

ْح : ال ترتك ماكنك •  .ال ترَْبَ

 .تََوارى : أي اغب شخصه •

 .َعَرض : تعرض هل بسوء •

 .القيامة : هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس وحياسبون •

الئكة العظام، بل هو أفضل املالئكة فيما نعلم؛ لرشف عمله؛ ألنه يقوم ِبمل الويح من اهلل إيل الرسل عليهم الصالة جربيل : أحد امل •
 والسالم،

 .بليك : إجابة لك •

 :وائد احلديثف
 .مع أصحابه وعدم ترفعه ىلع أحد منهم -صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .1

 .، وشدة حرصه ىلع سالمته من لك مكروه-سلمصىل عليه و-مع رسول اهلل  -حسن أدب أيب ذر ـريض اهلل عنه .2

 .جواز حفظ املال لصاحب دين اغئب أو ألجل وفاء دين مؤجل حني حيل، وأن وفاء ادلين مقدم ىلع صدقة اتلطوع .3

 .أوىل وجوب االهتمام بادلين، واحلرص ىلع قضائه واملسارعة إىل تسديده وتقديمه ىلع اإلنفاق والصدقة يف سبيل اهلل، ألن تسديد ادليون .4

 .حث أصحاب األموال ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل؛ ألن األكرثين هم األقلون يوم القيامة .5

 .ال يكره وجود املال مادام صاحبه ينفق منه يف سبيل اهلل .6

 .وعدم خمالفته -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-استجابة الصحابة  .7

، ثم -صىل اهلل عليه وسلم-أيب ذر: فسمعت صوتًا ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنيب  جواز األخذ بالقرائن، وهذا ظاهر يف قول .8
 .-إخباره الرسول بذلك وسكوته ـصىل اهلل عليه وسلم

عيد وصحة املراجعة يف العلم بما تقرر عند الطالب يف مقابلة ما يسمعه مما خيالف ذلك ألنه تقرر عند أيب ذر من اآليات واآلثار الواردة يف  .9
ني؛ أهل الكبائر بانلار وبالعذاب فلما سمع أن من مات ال يرشك دخل اجلنة استفهم عن ذلك بقوهل وإن زىن وإن رسق واقترص ىلع هاتني الكبريت

 .ألنهما اكملثالني فيما يتعلق ِبق اهلل وحق العباد

أليب ذر، كما يف بعض  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل ال ينبيغ اإلحلاح يف املراجعة، ومن فعل ذلك جاز للشيخ زجره بما يليق به كزجر  .10
 ."الروايات بقوهل: "وإن رغم أنف أيب ذر

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيانلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف 

صحيح ابلخاري ؛ عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ حقق -ه. 1422

املنهاج  -ه 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1426بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 القاري منار - 1392 اثلانية،: الطبعة بريوت –م بن احلجاج /أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، دار إحياء الرتاث العريب رشح صحيح مسل

 اململكة - الطائف املؤيد، مكتبة السورية، العربية اجلمهورية - دمشق ابليان، دار مكتبة قاسم حممد محزة -تأيلف ابلخاري صحيح خمترص رشح
بريوت، رقم كتبه  -دار املعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -م  1990 - ـه 1410ة السعودية العربي

بد عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن ع -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب -وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق
 .اهلل بن باز

   (3916) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ، ما يُصيب املسلم من نَصب، وال وَصب، وال َهمر
، حىت الشوكة  ذى، وال َغمر

َ
وال َحزن، وال أ

 يُشاكها إال كفر اهلل بها من خطاياه
 

Tidaklah seorang muslim ditimpa 
kepayahan, sakit, dukacita, kesedihan, 

penderitaan dan kesusahan hingga duri 
yang menusuknya melainkan Allah 

menghapus dosa-dosanya dengan itu. 

 :احلديث .1375
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن أيب سعيد وأيب هريرة 

، وال » ما يُصيب املسلم من نَصب، وال وَصب، وال َهمِّ
 ُ ، حىت الشوكة ي ذى، وال َغمِّ

َ
شاكها إال َحزن، وال أ

 «.كفر اهلل بها من خطاياه

** 

1375. Hadis: 

Dari Abu Said dan Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhuma 

dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa salam bersabda, 

"Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, sakit, 

dukacita, kesedihan, penderitaan dan kesusahan 

hingga duri yang menusuknya melainkan Allah 

menghapus dosa-dosanya dengan itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن هذا احلديث: أن ما يُصاب به املسلم من 
شدائد أمراض وهموم وأحزان وكروب ومصائب و

وخوف وجزع إال اكن ذلك كفارة ذلنوبه وحطا 
خلطاياه. وإذا زاد اإلنسان ىلع ذلك: الصرب 
واالحتساب، يعين: احتساب األجر، اكن هل مع هذا 
أجر. فاملصائب تكون ىلع وجهني: تارة : إذا أصيب 
اإلنسان تذكر األجر واحتسب هذه املصيبة ىلع اهلل، 

نوب، وزيادة فيكون فيها فائدتان:  تكفري اذل
احلسنات. وتارة يغفل عن هذا ، فيضيق صدره، 
ويصيبه ضجر أو ما أشبه ذلك، ويغفل عن نية 
احتساب األجر واثلواب ىلع اهلل، فيكون يف ذلك 
تكفري لسيئاته، إًذا هو رابح ىلع لك حال. فإما أن 
يربح تكفري السيئات، وحط اذلنوب بدون أن 

لم يصرب ولم حيتسب حيصل هل أجر؛ ألنه لم ينو شيًئا و
األجر، وإما أن يربح شيئني: تكفري السيئات، 
وحصول اثلواب من اهلل عز وجل كما تقدم. وهلذا 
ينبيغ لإلنسان إذا أصيب ولو بشوكة، فليتذكر 
احتساب األجر من اهلل ىلع هذه املصيبة، حىت يؤجر 
عليها، مع تكفريها لذلنوب. وهذا من نعمة اهلل 

وكرمه، حيث يبتيل املؤمن ثم  سبحانه وتعايل وجوده
يثيبه ىلع هذه ابللوى أو يكفر عنه سيئاته. تنبيه: 
احلط للخطايا حيصل للصغائر، دون الكبائر اليت ال 

 .ترفعها إال اتلوبة انلصوح

** 

Makna hadits ini: Sesungguhnya apa yang menimpa 

seorang muslim berupa penyakit, kesusahan, 

kesedihan, kepayahan, musibah, bencana, ketakutan, 

kegelisahan, semuanya itu menjadi penghapus bagi 

dosa-dosanya dan penebus kesalahan-kesalahannya." 

Apabila manusia menambah hal itu dengan kesabaran 

dan harapan pahala maka baginya pahala. Musibah 

terjadi dengan dua cara; - Bila manusia ditimpa 

musibah lalu mengingat pahala dan mengharap pahala 

dari Allah, maka ia akan mendapat dua faedah; 

penghapus dosa dan tambahan pahala. - Bila manusia 

ditimpa musibah lalu lalai akan hal di atas, dadanya 

sesak, galau dan sebagainya hingga lupa akan niat 

mengharap pahala dan ganjaran dari Allah agar 

menjadi penebus, maka dia untung dengan berbagai 

pertimbangan. Kalau tidak untung dengan ditebusnya 

kesalahan-kesalahan dan dihapuskannya dosa-dosa 

tanpa memperoleh pahala karena tidak berniat apa-

apa, tidak sabar dan tidak mengharap pahala. Atau 

untung dengan dua perkara; penghapusan kesalahan-

kesalahan dan dikantonginya pahala dari Allah 'Azza 

wa Jalla seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, 

seyogyanya bila manusia ditimpa duri maka ingatlah 

akan harapan pahala dari Allah atas musibah ini agar 

diberi pahala dan dihapuskan dosa-dosanya. Ini adalah 

nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 

kedermawanan serta karunia-Nya, dimana Dia menguji 

mukmin lalu memberinya pahala atas ujian itu atau 

menghapus kesalahan-kesalahannya. Catatan: 

Penghapusan dosa hanya untuk dosa-dosa kecil, 

sedang dosa-dosa besar tak terhapuskan kecuali 

dengan taubat nasuha. 
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  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اتلوحيد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 . الوصب : املرض •

 .انلصب : اتلعب •

 .األذى : هو لك ما ال يالئم انلفس •

 .به، حىت يصري ِبيث يغىم عليهالغم : هو أبلغ من احلزن، يشتد بمن قام  •

 .يشاكها : تشكه ، وتدخل يف جسده •

 .خطاياه : ذنوبه •

 .املسلم : املسلم هو من الزتم  هلل برشيعة انليب صىّل اهلل عليه وسلّم فقط ظاهرا وباطنا •

 :وائد احلديثف
 . فيه أن األمراض وغريها من االبتالءات، اليت تُصيب املؤمن: تُطهره من اذلنوب واخلطايا وإن قلت .1

 .البشارة العظيمة للمسلمني ؛ فإنه ما من مسلم إال وُيصاب بهذه املصائب فيه .2

 . فيه رفع ادلرجات بهذه األمور وزيادة احلسنات .3

 .تكفري اذلنوب مقصوٌر ىلع بعضها ، ويه الصغائر ، أما الكبائر فال بد من إحداث توبة .4

 املراجع:املصادر و

 أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -كنوز رياض الصاحلني، أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل.  
لم بن احلجاج، مس لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد

كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
نهاج رشح صحيح مسلم امل -ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1430الطبعة األوىل -إشبيليا

 آل فيصل تأيلف الصاحلني؛ رياض تطريز -. 1392 اثلانية،: الطبعة بريوت –بن احلجاج /أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي: دار إحياء الرتاث العريب 
الصاحلني؛ ملحمد بن عالن  رياض لطرق الفاحلني ديلل -. ه1423 األوىل، الطبعة الرياض،-العاصمة دار محد، آل العزيز عبد. د حتقيق مبارك،

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار  -ه. 1425الطبعة الرابعة، -بريوت-دار املعرفة-الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا
بريوت، الطبعة الرابعة -الرسالة نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة -ه. 1418الطبعة األوىل،  -ابن اجلوزي

 .ه1407عرشة، 
   (3701) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < فوائد ذكر اهلل عز وجل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .الصاحلنيرياض  مصدر منت احلديث:

 :وائد احلديثف
ْكر يُْشِبه املوت، إذ أن تركه يُورث الغفلة الُمبعدة عن فعل اخلري، فيقل انلَفع أو ينعدم، وهذا  .1  يُْشِبه امليت من عدم االنتفاع بهأن ترك اذلِّ
 .احلديث ديلل ىلع أن اذلكر حياة الروح كما أن الروح حياة اجلسد .2

مثل اذلي يَْذُكر َربَُّه واذلي ال يَْذُكره مثل اليحر 
  وامليرت

"Perumpamaan orang yang mengingat 
Tuhannya dengan orang yang tidak 
mengingat-Nya, seperti orang hidup 

dengan orang mati". 

 :احلديث .1376
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

مثل اذلي يذكر ربه »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
مثل »ويف رواية: « واذلي ال يذكره مثل اليح وامليت

ابليت اذلي يُْذَكُر اهلل فيه، وابليت اذلي ال يُْذَكُر اهلل 
 «.اليحِّ وامليِّت فيه، مثل

** 

1376. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Perumpamaan orang yang mengingat 

Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat-Nya, 

seperti orang hidup dengan orang mati." Dalam satu 

riwayat disebutkan, "Perumpamaan rumah yang 

disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang 

tidak disebut nama Allah di dalamnya, seperti orang 

yang hidup dengan orang yang mati". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قد أحيا  -تعاىل-معىن احلديث: أن اذلي يَْذكر اهلل 
اهلل قلبه بذكره ورشح هل صدره، فاكن اكليح بسبب 

واملداومة عليه، خبالف من ال  -تعاىل-ذكر اهلل 
، فهو اكمليت اذلي ال وجود هل. فهو -تعاىل-يَْذكر اهلل 

 لإلنسان أن يحٌّ ببدنه ميٌت بقلبه.  وهذا َمثَل ينبيغ
يعترب به وأن َيْعلَم أنه لكما َغَفل عن ذكر اهلل عز 

وجل، فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ باهلل.    
: )أومن اكن ميتا فأحييناه وجعلنا هل نورا -تعاىل-قال 

يميش به يف انلاس كمن مثله يف الظلمات ليس 
 [122خبارج منها( اآلية ]االنعام: 

** 

Makna hadis: Sesungguhnya orang yang berdzikir 

kepada Allah -Ta'ālā-, berarti Allah telah 

menghidupkan hatinya dengan dzikir kepada-Nya dan 

melapangkan dadanya. Ia seperti orang yang hidup 

disebabkan dzikir kepada Allah -Ta'ālā- dan kontinyu 

melaksanakannya. Ini berbeda dengan orang yang 

tidak berzikir kepada Allah -Ta'ālā-. Orang itu seperti 

mayit yang tidak ada wujudnya. Tubuhnya hidup, tetapi 

hatinya mati. Inilah perumpamaan yang harus dijadikan 

cermin oleh manusia dan ia harus tahu bahwa ketika ia 

lalai dari dzikir kepada Allah 'Azza wa jalla, maka 

hatinya mengeras dan mungkin saja hatinya mati. Kita 

berlindung kepada Allah dari hal itu. Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Dan apakah orang yang sudah mati lalu 

Kami hidupkan dan Kami beri dia cahaya yang 

membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang 

banyak, sama dengan orang yang berada dalam 

kegelapan, sehingga ia tidak dapat keluar dari sana?" 

(QS. Al-An'am: 122). 
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 املراجع:املصادر و

نزهة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
صحيح ابلخاري ،عناية حممد  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -يلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةاملتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأ

الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
 .ه1426الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  رشح رياض -ه. 1417

   (4177) الرقم املوحد:
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 -صَّل اهلل عليه وسلم-مرَّ علينا رسول اهلل 
ا نلا   وُنن نُعالج ُخصًّ

“Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
pernah melewati kami saat kami sedang 

memperbaiki gubug kami. Lalu beliau 
bertanya: ‘Apa ini?’ Kami pun menjawab: 

‘Ia sudah rusak, maka kami 
memperbaikinya.’ Beliau berkata: ‘Aku 

tidak melihat urusan ini melainkan lebih 
cepat dari itu.’” (HR. Abu Dawud dan al-
Tirmidzi dengan sanad al-Bukhari dan 

Muslim. Al-Tirmidzi berkata: “(hadis ini) 
hadis yang hasan shahîh”. 

 :احلديث .1377
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

 -صىل اهلل عليه وسلم-قال: مرَّ علينا رسول اهلل 
ا نلا، فقال:  فقلنا: قد َوََه، « ما هذا؟»وحنن نُعالج ُخصًّ

ْعَجل من »فقال:  فنحن نُصلحه،
َ
ما أرى األمر إال أ

 «.ذلك

** 

1377. Hadis: 

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash Radhiyallahu 

‘Anhuma, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pernah melewati kami saat kami sedang 

memperbaiki gubug kami. Lalu beliau bertanya: "Apa 

ini?" Kami pun menjawab: ‘Ia sudah rusak, maka kami 

memperbaikinya.’ Beliau berkata: "Aku tidak melihat 

urusan ini (maut -korektor) melainkan lebih cepat dari 

itu (renovasi -korektor)”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث : أن انليب صىل اهلل عليه وسلم مر 
بعمرو بن العاص وهو يصلح ما قد فسد من بيته أو 
يعمل فيه تلقويته.  ويف رواية أليب داود : "وأنا أطني 
عجل من ذلك" 

َ
حائطا يل" فقال: "ما أرى األمر إال أ

ن يعين: أن األجل أقرب من أن تصلح بيتك خشية أ
ينهدم قبل أن تموت وربما تموت قبل أن ينهدم، 
فإصالح عملك أوىل من إصالح بيتك. والظاهر أن 
عمارته لم تكن رضورية، بل اكنت ناشئة عن أمل 
يف تقويمه، أو صادرة عن ميل إىل زينته، فبني هل أن 
االشتغال بأمر اآلخرة أوىل من االشتغال بما ال ينفع 

 .يف اآلخرة

** 

Makna hadis ini adalah: bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pernah melintasi ‘Amr bin al-‘Ash saat ia 

sedang memperbaiki bagian rumahnya yang rusak 

atau saat ia sedang bekerja untuk mengokohkannya. 

Dalam riwayat Abu Dawud: “Sementara aku sedang 

menambal dindingku dengan tanah liat.” Lalu beliau 

bersabda: “Aku tidak melihat urusan ini melainkan lebih 

cepat dari itu”. Maksudnya adalah bahwa ajal itu lebih 

dekat dari waktu yang engkau gunakan untuk 

memperbaiki rumahmu karena takut roboh sebelum 

engkau mati, bahkan bisa jadi engkau mati sebelum ia 

roboh. Maka memperbaiki amalmu lebih utama 

daripada memperbaiki rumahmu. Maka perkara 

keberadaan manusia di dunia atau urusan dunia serta 

urusan kematian yang tidak diinginkan oleh manusia itu 

lebih cepat dari urusan memakmurkan dan 

memprioritaskan dunia. hadis ini mengingatkan 

manusia untuk zuhud terhadap upaya mengumpulkan 

dunia yang akan ditinggalkan oleh manusia, baik di 

Timur maupun di Barat. At-Thiby rahimahullah 

mengatakan: “Maksudnya adalah bahwa keberadaan 

kita di dunia itu seperti penyeberang jalan atau 

pengendara yang sedang berteduh di bahwa sebuah 

pohon; itu jauh lebih cepat dari kesibukanmu 

membangun (rumah).” Tampaknya usaha (‘Amr bin al-
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .راوه أبو داود والرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
: بيت من شجر أو قصب •  .نعالج خصاً نلا : نصلح بيتا نلا، واخلُصُّ

 .َوََه : ضعف •

 .األمر : األجل •

 .أْعَجل من ذلك : أرسع من ذلك •

 :وائد احلديثف
 .جواز معاجلة ابليت وإصالحه إذا فسد ووَه وتعرض للسقوط .1

 .، وحيثهم ىلع ما فيه جناتهم يف ادلنيا واآلخرةينبيغ ىلع اإلمام أن يتفقد أحوال رعيته .2

 .جواز السؤال عن أمٍر ظاهره ال يعنيه إذا ترتب عليه علم أو مصلحة .3

 .بيان رسعة انقضاء ادلنيا .4

 .ىلع اإلنسان أن يضع املوت نصب عينيه، وأن يعتقد أنه أقرب يشء إيله .5

 .سيه مصريه املحتومىلع اإلنسان أن ال يشتغل من ادلنيا بما يشغله عن اآلخرة وين .6

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل،  1430كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل : 
مد أمني لطيف، الرسالة، بريوت الطبعة دار ابن اجلوزي.   نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حم

م. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي املؤلف: أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد 1987 ـه 1407م الطبعة الرابعة عرشة  1977 ـه 1397األوىل : 
فحل انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني ال -الرحيم املباركفوري، انلارش: دار الكتب العلمية 

م. صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -دمشق 
و عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، بريوت. سنن ابن ماجه، املؤلف: ابن ماجه أب -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

ِجْستاين، املحقق:  -انلارش: دار إحياء الكتب العربية  فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن أيب داود، املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ
بريوت. سنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد  -ا حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيد

(، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3( وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1شاكر ) ـج
م. رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ )الاكشف عن حقائق السنن(، املؤلف: رشف  1975 - ـه 1395مرص، الطبعة: اثلانية،  -ابلايب احلليب 

الرياض(، الطبعة: األوىل،  -ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، املحقق: د. عبد احلميد هنداوي انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز )مكة املكرمة 
ُح اجلَ  1997 - ـه 1417 د إبراهيم، انلارش: م. اتلَّنويُر رَشْ د إسحاق حممَّ ِغرِي، املؤلف: حممد بن إسماعيل الكحالين ثم الصنعاين، املحقق: د. حممَّ اِمع الصَّ

 .م 2011 - ـه 1432مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل، 
   (4205) الرقم املوحد:

‘Ash) memperbaikinya belumlah mendesak, bahkan 

mungkin didorong oleh keinginan untuk 

merenovasinya, atau timbul dari keinginan untuk 

mempercantiknya; maka (Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam) menjelaskan kepadanya bahwa yang jauh 

lebih penting adalah menyibukkan diri dengan urusan 

akhirat; itu lebih utama daripada menyibukkan diri 

dengan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يُبَْسط : يوّسع •

 .يُنَْسأ : يُؤخر •

ثَره : األثر: األجل •
َ
 .أ

 .فليصل رمحه : صلة الرحم: اإلحسان إىل األقربني سواء بالزيارة أو اإلكرام ابلدين أو باملال عند حاجته وغري ذلك ِبسب العرف •

 :وائد احلديثف
 .احلث واحلرص ىلع صلة الرحم .1

 َل من أحبَّ أن يُبَْس 
َ
َط عليه يف رزقه، وأن يُنَْسأ

ثَرِهِ فَلَْيِصْل رمحه
َ
  يف أ

Barangsiapa ingin dibentangkan pintu rizki 
untuknya dan dipanjangkan umurnya, 

hendaknya ia menyambung tali 
silaturahmi. 

 :احلديث .1378
قال سمعت  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

من أحّب »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ثَِرهِ؛ فَلْيَِصْل 

َ
 هل يف أ

َ
أن يُبَْسَط عليه يف رزقه، وأن يُنَْسأ

 «.رمحه

** 

1378. Hadis: 

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

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 

bersabda, “Barangsiapa ingin dibentangkan pintu rizki 

untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia 

menyambung tali silaturahmi”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث حث ىلع صلة الرحم، وبيان بعض 
، فإنها -تعاىل-فوائدها باإلضافة تلحقيق رضا اهلل 

األمور إىل سبب أيضا للثواب العاجل ِبصول أحب 
العبد، وأنها سبب لبسط رزقه وتوسيعه، وسبب 
لطول العمر. وظاهر احلديث قد يتعارض عند بعض 

ولن يؤخر اهلل نفسا إذا جاء »: -تعاىل-انلاس مع قوهل 
، فاجلواب أنَّ األجل حمدد بالنسبة إىل لك «أجلها

سبب من أسبابه، فإذا فرضنا أن الشخص حدد هل 
وأربعون إن قطعها؛ فإذا  ستون اعما إن وصل رمحه

 .وصلها زاد اهلل يف عمره اذلي حدد هل إذا لم يصل

** 

Hadis ini mengandung motivasi untuk menyambung tali 

persaudaraan (silaturahim) sekaligus menjelaskan 

beberapa efek positifnya di samping mendapatkan rida 

Allah -Ta’ālā- yaitu bahwa ia merupakan faktor untuk 

mendapatkan pahala yang disegerakan berupa 

tercapainya apa yang ia dambakan, dan juga 

menjelaskan bahwa silaturahim dapat melapangkan 

rezeki dan memanjangkan umur. Makna lahir hadis ini 

menurut sebagian kalangan kontradiktif dengan firman 

Allah, “Allah tidak akan mengundur kematian 

seseorang jika memang ajalnya telah tiba.” Akan tetapi 

bisa dijawab bahwa ajal seseorang memang telah 

ditentukan berdasarkan sebab-sebabnya. Jika kita 

memperkirakan bahwa seseorang dibatasi usianya 

enam puluh tahun jika dia mau silaturrahim dan hanya 

empat puluh tahun jika memutus tali persaudaraan; 

maka bila ia benar-benar menyambung tali 

silaturrahim, niscaya Allah akan menambahkan 

umurnya dari umur (40 tahun) yang ditentukan baginya 

bila ia tidak mau silaturrahim, (sehingga menjadi 60). 
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 .هلل يف سعة رزق الواصل وطول عمرهصلة الرحم سبب قوي جعله ا .2

 .اجلزاء من جنس العمل، فمن وصل رمحه بالرب واإلحسان، وصله اهلل يف عمره ورزقه .3

 .-وهو: طول األجل وسَعة الرزق-ومسببًا  -وهو: صلة الرحم-أثبت سببًا  -عليه الصالة والسالم-إثبات األسباب؛ ألن الرسول  .4

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد 1422نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة،الطبعة : األوىل  صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن
األسدي ، الطبعة عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكة ، مكتبة 

ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ  1426ح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: . رش1423اخلامسة ،
م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األو

ُ
ه. 1427ىل ، املرام، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

عة: يز رياض الصاحلني،فيصل بن عبد العزيز بن املبارك ، املحقق: د. عبد العزيز الزير آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبتطر
حلني لطرق . ديلل الفا1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  2002 - ـه 1423األوىل، 

 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري 
 .ه 1423، دار املعرفة، بريوت، 4األدب انلبوي ملحمد عبد العزيز بن يلع الشاذيل اخلَْويل، ط -م 2007

   (5372) الرقم املوحد:
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من أْنَفق زوَْجنْي يف َسبيل اهلل نُوِدي من أبَْواب 
، فمن اكن من أهل  اجلنَّة، يا عبد اهلل هذا َخرْيٌ
الصالة ُدِِع من باب الصالة، ومن اكن من أهل 

 اجِلهاد ُدِِع من باب اجِلهاد

 

Barangsiapa bershadaqah dengan sepasang 
(hewan, dll) di jalan Allah, maka dia akan 

dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai 
hamba Allah, ini adalah kebaikan. Siapa 

yang menjadi ahli salat, maka dia dipanggil 
dari pintu salat, siapa yang menjadi ahli 

jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu 
jihad. 

 :احلديث .1379
من أْنَفق »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه -عن أيب هريرة 

زوَْجنْي يف َسبيل اهلل نُوِدي من أبَْواب اجلنَّة، يا عبد 
، فمن اكن من أهل الصالة ُدِِع من باب  اهلل هذا َخرْيٌ
الصالة، ومن اكن من أهل اجِلهاد ُدِِع من باب 

اب اجِلهاد، ومن اكن من أهل الصيام ُدِِع من ب
َدقة ُدِِع من باب  يَّاِن، ومن اكن من أهل الصَّ الرَّ

َدقة : بأيب أنت -ريض اهلل عنه-قال أبو بكر « الصَّ
وأيم يا رسول اهلل! ما ىلع من ُدِِع من تلك األبواب 
من رَضورة، فهل يُْدََع أَحٌد من تلك األبواب لكِّها؟ 

 «.نعم، وأرُْجو أن تكون منهم»فقال: 

** 

1379. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, sesungguhnya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa bershadaqah dengan sepasang (hewan) 

di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu 

surga, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Siapa 

yang menjadi ahli salat, maka dia dipanggil dari pintu 

salat, siapa yang menjadi ahli jihad, maka dia akan 

dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang menjadi ahli 

puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu Rayyan, 

siapa yang menjadi ahli shadaqah, maka dia akan 

dipanggil dari pintu shadaqah." Abu Bakar -raḍiyallāhu 

'anhu- berkata, "Ku persembahkan ayah ibuku sebagai 

tebusan untukmu wahai Rasulullah, tidak penting 

bagiku orang yang dipanggil dari tiap-tiap pintu (untuk 

masuk surga). Apakah ada orang yang dipanggil dari 

seluruh pintu?" Beliau bersabda, "Ya, dan aku 

berharap, engkaulah salah satu orangnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من تصدق بشيئني من أي يشء مثل املأكوالت أو 
رضوان اهلل امللبوسات أو املركوبات أو انلقود، ابتغاء 

بة بقدومه إيلها،  نادته املالئكة من أبواب اجلنَّة ُمرَحِّ
ويه تقول: لقد قدمت خريا كثريا تثاب عليه ايلوم 
ثَوابا كبريا. فاملكرثون من الصالة ينادون من باب 
الصالة، ويدخلون منه، واملكرثون من الصدقة 
ينادون من باب الصدقة، ويدخلون منه، واملكرثون 

يَّان من الصوم  تستقبلهم املالئكة عند باب الرَّ
يان: اذلي يَروي  داعية هلم بادلخول منه، ومعىن الرَّ
من العطش؛ ألن الصائمني يمتنعون عن املاء 
فيصابون بالعطش والسيما يف أيام الصيف الطويلة 
احلارة، فيجازون ىلع عطشهم بالري ادلائم يف اجلنة 

سمع أبو  اليت يدخلون إيلها من ذلك ابلاب. فلما

** 

Barangsiapa bersedekah dengan sepasang hartanya, 

apakah berbentuk makanan, pakaian, kendaraan atau 

uang guna mengharap ridha Allah, maka malaikatNya 

akan memanggil dia dari pintu surga dan menyambut 

kedatangannya. Dia berkata, "Engkau telah 

mempersembahkan banyak kebaikan yang berpahala 

banyak. Orang yang banyak salat, akan dipanggil dari 

pintu salat dan masuk surga dari pintu tersebut. Orang 

yang sering sedekah, dia akan masuk surga dari pintu 

tersebut. Yang banyak berpuasa, akan disambut 

malaikat dari pintu Rayyan seraya mengajak mereka 

untuk masuk surga dari pintu Rayyan. Arti kata Rayyan 

adalah meminum sampai lega dan hilang dahaganya. 

Karena orang-orang berpuasa (tadinya di dunia -edit), 

menahan diri minum air sehingga mereka kehausan, 

khususnya pada musim panas yang panjang, maka 

haus mereka dibalas dengan minuman abadi di dalam 

surga yang mereka masuki. Ketika Abu Bakar -

raḍiyallāhu 'anhu- mendengar hadis ini, dia berkata, 
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  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أي: أنفق شيئني من أي صنف من أصناف املال من نوع واحد أْنَفق زوَْجنْي : •

يَّاِن : اسم باب من أبواب اجلنَّة، ُخصَّ الصائمون بادلخول منه •  .الرَّ

 .رَضورة : نقص خسارة •

هلل عليه أرُْجو أن تكون منهم : أتوقع أن تكون منهم، قال العلماء: الرجاء من اهلل ومن نبيه صىل اهلل عليه وسلم واقع، وإنما قال انليب صىل ا •
 .وسلم : " أرُْجو " تأدبًا مع اهلل تعاىل

 :وائد احلديثف
 .أبواب اجلنة تكريما هل ، وأنه جتتمع هل أعمال الرب، فيدَع من مجيع _ريض اهلل عنه  _بيان فضل أيب بكر الصديق  .1

 .جواز اثلناء ىلع اإلنسان يف وجهه، إذا لم خَيَْف عليه الُعجب .2

 بيان أن للجنة أبواب تقوم عليها املالئكة .3

 من العباد من يُدَع من لك هذه األبواب .4

 .باألب واألم _صىل اهلل عليه وسلم  _جواز فَِداء انليب  .5

 املراجع:املصادر و

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

بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407الرابعة عرش، 

الرياض، الطبعة -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة،
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -ه. 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1417األوىل، 

 -دار املعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -ه. 1426الرياض، صالح العثيمني، مدار الوطن، 
عليه تعليقات العالمة:  -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب -بريوت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق

اجلمهورية العربية  -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان، دمشق  -منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -از. عبد العزيز بن عبد اهلل بن ب
 .م 1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية،  -السورية، مكتبة املؤيد، الطائف 

   (4187) الرقم املوحد:

هذا احلديث، قال: يا رسول  -ريض اهلل عنه-بكر 
اهلل: "بأيب أنت وأيم من دخل من هذه األبواب ال 
نقص عليه وال خسارة"، ثم قال: "فهل يُْدَع أحٌد من 

: -صىل اهلل عليه وسلم-تلك األبواب لكها"، فقال 
 .""نعم وأرجو أن تكون منهم

"Ku persembahkan ayah ibuku sebagai tebusan 

untukmu wahai Rasulullah, siapa saja yang masuk 

diantara pintu-pintu tersebut tidak akan merasakan 

kekurangan dan kerugian." Lalu dia bertanya, "Apakah 

ada orang yang dipanggil dari semua pintunya?" Maka 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab: "Ya, aku 

berharap, engkau termasuk salah seorang dari 

mereka." 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة اتلصنيف:
  واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الزيارة واالستئذانالفضائل 

َع" رواه اخلرائطي يف مساويء األخالق )ح رواه ابلخاري. ملحوظة: لفظ ابلخاري: "من استمع إىل حديث راوي احلديث:  .(720قوم"، و"من تََسمَّ

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

 :معاين املفردات
 .اآلنُك : الرصاص املذاب •

 .مون لرب العاملني للحسابالقيامة : هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس ويقو •

ع : من اجتهد يف سماع حديث قوم •  .من تسمَّ

 .ُصبَّ : ُسكب •

 :وائد احلديثف
 .حتريم سماع حديث من يكره استماع حديثه .1

 .تُعرف الكراهة إما باتلرصيح، أو بدالئل األحوال .2

ون باستماعه فال يشء عليه .3  .مفهوم احلديث أن من تسمع إىل حديث قوم وهم يرَُسُّ

من تََسمَّع حديث قوم, وهم َل اكرهون, ُصبَّ يف 
  أذنيه اآلنُُك يوم القيامة

"Siapa yang mencuri dengar pembicaraan 
satu kaum, sedangkan mereka tidak 

menyukainya maka dituangkan timah 
meleleh di kedua telinganya pada hari 

kiamat". 

 :احلديث .1380
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

ع حديث »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  من تََسمَّ
قوم وهم هل اكرهون؛ ُصبَّ يف أذنيه اآلنُُك يوم 

 «.القيامة

** 

1380. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Siapa yang mencuri dengar pembicaraan satu kaum, 

sedangkan mereka tidak menyukainya maka 

dituangkan timah meleleh di kedua telinganya pada 

hari kiamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث الوعيد الشديد ملن يستمع حديث قوم 
وهم ال حيبون أن يسمع حديثهم، وهو من األخالق 
السيئة اليت يه من كبائر اذلنوب، واجلزاء من جنس 

َع بأذنه ُعِوَقب فيها، وهو أنه يُلىق  العمل؛ ألنه ملا تََسمَّ
يف أذنه الرصاص املذاب، وسواء اكنوا يكرهون أن 
يسمع لغرض صحيح أو لغري غرض؛ ألن بعض انلاس 
يكره أن يسمعه غريه؛ ولو اكن الالكم ليس فيه عيب 
أو حمظور وال فيه سب، ولكن ال يريد أن يسمعه 

 .أحدٌ 

** 

Hadis ini mengandung ancaman keras bagi orang yang 

mencuri dengar pembicaraan satu kaum, sedangkan 

mereka tidak suka pembicaraannya didengar. Hal ini 

termasuk akhlak buruk yang merupakan bagian dari 

dosa-dosa besar. Tentunya balasan itu sesuai dengan 

jenis amal, sebab ketika dia mendengarkan dengan 

penuh perhatian pakai telinganya maka dia disiksa 

pada telinganya, yaitu dengan dituangkannya timah 

meleleh di telinganya, baik mereka itu tidak suka 

didengarkan karena untuk tujuan baik atau karena tidak 

ada tujuan apapun. Sebab, ada sebagian orang yang 

tidak suka pembicaraannya didengar orang lain 

meskipun perkataannya tidak mengandung aib atau 

larangan dan tidak mengandung celaan. Hanya saja 

dia tidak mau ada seorang pun yang mendengarnya. 
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 .اجلزاء من جنس العمل .4

 .حتريم االطالع ىلع عورات انلاس من األماكن املرتفعة فهو أشد من االستماع .5

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، 1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397تقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة امل

ه.  رشح رياض الصاحلني،  1428ه.    رياض الصاحلني، حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل،  1407
ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح بن حممد  1426ني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: تأيلف: حممد بن صالح العثيم

م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
ُ
ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، 1427العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .1423ن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، عبد اهلل ب
   (5374) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد والنسايئ وابن ماجه راوي احلديث:

  -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-ثوبان موىل رسول اهلل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل : الزتم وتعهد •  . تََكفَّ

 :وائد احلديثف
 .احلث ىلع عدم سؤال انلاس، واالعتماد ىلع انلفس يف قضاء احلوائج .1

 .-ريض اهلل عنه-فضيلة ثوبان  .2

ُل  تََكفَّ
َ
َل يل أن ال يسأل انلاس شيًئا، وأ من تََكفَّ

  َل باجلنة؟
Siapakah yang mau memberikan jaminan 

padaku bahwa ia tidak akan meminta 
apapun kepada manusia maka aku 

memberikan jaminan surga baginya? 

 :احلديث .1381
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ثوبان 

َل يل أن ال يسأل انلاس »: -اهلل عليه وسلم من تََكفَّ
ُل هل باجلنة؟ تََكفَّ

َ
فقلت: أنا، فاكن ال يَسأل « شيئًا، وأ

 أحًدا شيئًا.

** 

1381. Hadis: 

Dari Tsauban -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Siapakah yang mau memberikan jaminan padaku 

bahwa ia tidak akan meminta apapun kepada manusia 

maka aku memberikan jaminan surga baginya? Aku 

menjawab, "Saya." Sejak saat itu, Tsauban tidak 

pernah meminta apapun kepada orang lain". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -معىن احلديث: أن من الزتم للنيب 
االستعانة بهم يف ترك سؤال انلاس أمواهلم أو  -وسلم

عليه الصالة -قضاء شؤونه مما قل أو كرث، ضمن هل 
اجلنة؛ ذلك ألن ترك سؤال املخلوقني فيه  -والسالم

-تولك ىلع اهلل وديلل ىلع قوة الرَّجاء واثلقة باهلل 
اجلنة.    -تعاىل-، فاكن جزاؤه أن يدخله اهلل -تعاىل

هذا احلديث،  -ريض اهلل عنه-بعد أن سمع ثوبان 
أن ال يسأل انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم-لزتم للنيب ا

كما يف رواية  -ريض اهلل عنه-شيئا، حىت جاء عنه 
ابن ماجه: "أنه اكن يقع َسْوُطه وهو راكب فال يقول 
ألحٍد ناونليه حىت يزنل فيأخذه".  وفاء بالعهد اذلي 

صىل اهلل عليه -قطعه ىلع نفسه مع رسول اهلل 
 .-وسلم

** 

Makna hadis: Bahwa barangsiapa berjanji kepada Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Salalam untuk meninggalkan 

meminta-minta kepada manusia; harta mereka 

ataupun meminta bantuan mereka dalam 

melaksanakan urusannya, baik sedikit ataupun 

banyak, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjamin surga baginya. Ini menunjukkan bahwa tidak 

meminta-minta kepada manusia merupakan tawakkal 

kepada Allah, kuatnya harapan dan kepercayaan 

kepada Alllah. Dengan demikian, balasannya adalah 

Allah memasukkannya ke dalam surga. Setelah 

Tsauban mendengar hadis ini, ia pun berjanji untuk 

tidak meminta apa pun kepada manusia hingga dalam 

sebuah riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Cemetinya 

jatuh pada saat berkendara, lalu ia tidak mengatakan 

kepada seseorang, "Tolong ambilkan! sampai ia turun 

dan mengambil cemetinya sendiri. Ini merupakan 

bentuk komitmen Tsauban yang ditetapkan pada 

dirinya bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. 
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زنل ص الصحابة ىلع االلزتام بعهودهم، فقد ثبت عن ثوبان يف رواية ابن ماجه: أنه اكن يقع َسْوُطه وهو راكب فال يقول ألحٍد ناونليه حىت يحر .3
 .فيأخذه

 .تريبة انلفس وتهذيبها ىلع االستغناء عن انلاس .4

 .الرتغيب باجلنة .5

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، 1430كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل،  كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص العمار، انلارش: دار
ََِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين  عبد احلميد، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.         سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

نن الصغرى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، انلارش: مكتب املطبواعت انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.     الس
ه. سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، 1406اإلسالمية، الطبعة اثلانية، 

ه.   ديلل 1428الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، ه. رياض 1430الطبعة األوىل، 
ح مشاكة املصابيح، الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.            مرقاة املفاتيح رش

ه. اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: 1422ف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة األوىل، تأيل
األبلاين،  ه. صحيح الرتغيب والرتهيب، تأيلف: حممد نارص ادلين1432د. حممد إسحاق حممد إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة األوىل، 

 .انلارش: مكتبة املعارف، الطبعة اخلامسة
   (4189) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضل العلم اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .اض الصاحلنيري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-يف َسِبيِل اهلل : بمثابة املجاهد إلعالء لكمة اهلل  •

 .حىت يَرجع : يعود ملاكنه اذلي َخَرج منه •

 :وائد احلديثف
 . أن طلب العلم جهاد يف سبيل اهلل .1

 .هالطالب العلم أْجر املجاهد يف ميادين القتال؛ ألن الك منهما يقوم بما ُيَقوِّي رشيعة اهلل ويدفع عنها ما ليس من .2

 .فيه أن من خرج يف طلب العلم، فله ثواب ممشاه ذهابا وإيابا إىل أن يرجع إىل أهله .3

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض 1395، مرص، 2جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط
هر ، حتقيق: ما1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار 4ه. رياض الصاحلني، ط1428ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 
اركفوري، للمب املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مراعة. الرياض –، مكتبة املعارف 5ه. صحيح الرتغيب والرتهيب، لألبلاين، ط1428الريان، بريوت، 

، 1ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للقاري، ط1404بنارس اهلند،  -الطبعة اثلاثلة، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1422دار الفكر، بريوت، 

   (4191) الرقم املوحد:

من َخرج يف طلب العلم فهو يف َسبِيِل اهلل حىت 
  يرجع

Barangsiapa keluar dalam rangka mencari 
ilmu, maka dia berada di jalan Allah 

sampai kembali. 

 :احلديث .1382
من َخرج يف »مرفواعً:  - اهلل عنهريض-عن أنس 

 «.طلب العلم فهو يف َسِبيِل اهلل حىت يرجع

** 

1382. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu', 

"Barangsiapa keluar dalam rangka mencari ilmu, maka 

dia berada di jalan Allah sampai kembali. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن َمْن َخرج من بيته أو بدله؛ َِبثا عن 
العلم الرشِع، فهو يف حكم من خرج للجهاد يف 

، حىت يعود إىل أهله؛ ألنه اكملجاهد -تعاىل-سبيل اهلل 
ين وإذالل الشيطان وإتعاب انلَْفس  .يف إحياء ادلِّ

** 

Makna hadis: Sesungguhnya orang yang keluar dari 

rumahnya atau negerinya demi mencari ilmu syar'i, 

maka ia berada dalam hukum orang yang keluar untuk 

berjihad di jalan Allah -Ta'ālā- sampai ia kembali ke 

keluarganya, karena ia laksana mujahid dalam 

menghidupkan agama, menghinakan setan dan 

mengendalikan nafsu. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -عنهريض اهلل -أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :وائد احلديثف
 احلث ىلع ادلاللة ىلع اخلري. .1
 .ائل هلا أحاكم املقاصدالوس .2

 املراجع:املصادر و

م. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، 
ن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار م. صحيح مسلم, تأيلف: مسلم ب2007 - ـه1428بريوت،  الطبعة األوىل  -الفحل، دار ابن كثري 

 .م2009 - 1430الطبعة األوىل  -إحياء الرتاث العريب. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش 
   (5354) الرقم املوحد:

  من دلَّ لَع خري, فله مثل أجر فاعله
Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, 

baginya pahala seperti orang yang 
mengerjakannya 

 :احلديث .1383
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود ابلدري 

من دلَّ ىلع خري, فله مثُل » قال: -صىل اهلل عليه وسلم
 .«أجِر فاعِله

** 

1383. Hadis: 

Dari Abu Mas'ud Al-Badri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Siapa yang menunjukkan 

pada kebaikan, baginya pahala seperti orang yang 

mengerjakannya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا حديث عظيم، يدل ىلع أن من أرشد غريه إىل 
خري اكن هل من األجر مثل ما للفاعل، وهذا يشمل 
ادلاللة بالقول اكتلعليم، وادلاللة بالفعل وهو القدوة 

 .احلسنة

** 

Ini merupakan hadis agung yang mengisyaratkan 

bahwa orang yang menunjukkan orang lain pada 

kebaikan, baginya pahala seperti pahala orang yang 

mengerjakannya. Ini mencakup petunjuk dengan 

ucapan seperti pengajaran dan petunjuk dengan 

perbuatan kongkrit, yaitu dengan teladan yang baik. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الالكم والصمت اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من ذا اذلي؟ : استفهام إنكار •

يِلّة: احللف •
َ
 .يتأىل يلع : حيلف، واأل

 .: أهدرتهأحبطت عملك  •

 .أوَبَقت : أهلكت •

 .أوبقت دنياه وآخرته : أبطلت دنياه وآخرته وخرسهما •

ذلي يتأىل يلعَّ أن ال أغفر لفالن؟ إين قد من ذا ا
  غفرت َل، وأحبطت عملك

Siapakah yang telah bersumpah atas nama-
Ku bahwa Aku tidak akan mengampuni si 

fulan? Sesungguhnya Aku telah 
mengampuninya dan menggugurkan 

amalmu. 

 :احلديث .1384
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن جندب بن عبد اهلل 

: "قال رجل: واهلل -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل رسول 
ال يغفر اهلل لفالن، فقال اهلل: من ذا اذلي يتأىل يلعَّ 
أن ال أغفر لفالن؟ إين قد غفرت هل، وأحبطت 
عملك".   ويف حديث أيب هريرة: أن القائل رجل 
اعبد، قال أبو هريرة: "تكلم بكلمة أوبقت دنياه 

 وآخرته".

** 

1384. Hadis: 

Dari Jundub bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Seorang lelaki berkata, 'Demi Allah, Allah tidak akan 

mengampuni si fulan.' Allah berfirman, "Siapakah yang 

telah bersumpah atas nama-Ku bahwa Aku tidak akan 

mengampuni si fulan?Sesungguhnya Aku telah 

mengampuninya dan menggugurkan amalmu." Dalam 

hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa orang yang 

berbicara ini adalah lelaki ahli ibadah. Abu Hurairah 

berkata, "Ia berbicara dengan kata-kata yang 

menghanguskan dunia dan akhiratnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -خيرب انليب  ىلع وجه اتلحذير  -َصىلَّ اَّللَّ
من خطر اللسان، أن رجاًل حلف أن اهلل ال يغفر 
لرجٍل مذنٍب؛ فكأنه حكم ىلع اهلل وحجر عليه؛ ملا 

نفسه عند اهلل من الكرامة واحلّظ واملاكنة، اعتقد يف 
وذللك املذنب من اإلهانة، وهذا إدالٌل ىلع اهلل وسوُء 
أدب معه، أوجب ذللك الرجل الشقاَء واخلرسان يف 

 .ادلنيا واآلخرة

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan dalam bentuk peringatan mengenai 

bahaya lisan, tentang seseorang yang bersumpah 

bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang 

berdosa. Seolah-olah ia menghukum Allah dan 

mengekang-Nya karena meyakini bahwa dirinya 

memiliki kemuliaan, keberuntungan dan kedudukan di 

sisi Allah. Sedangkan orang yang berdosa tersebut 

memiliki kehinaan. Ini merupakan tindakan lancang 

dan kurang ajar kepada Allah. Karena itu, orang 

tersebut mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di 

dunia dan akhirat. 
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 :وائد احلديثف
خوفًا  حتريم اإلقسام ىلع اهلل إال إذا اكن ىلع وجه حسِن الظّن به وتأميل اخلري منه، ويف هذه احلالة أيضا يكره أن بقسم اإلنسان ىلع اهلل، .1

 .وخشيًة وتعظيًما

 .-تعاىل-وجوب حسن األدب مع اهلل  .2

 .شدة خطر اللسان ووجوب حفظه .3

 .حتريم اتلأيل ىلع اهلل .4

 .ىلع وجه يليق جبالهل -تعاىل-إثبات صفة القول هلل  .5

 .يف األقوال واألحوال -تعاىل-وجوب اتلأدب مع اهلل  .6

 .ورمحته -تعاىل-بيان سعة فضل اهلل  .7

 .األعمال باخلواتيم .8

 .قد يغفر للشخص بسبب غريه .9

 .قد حيبط العمل من أجل لكمة .10

 .ورمحته -تعاىل-ريم حتجر فضل اهلل حت .11

 املراجع:املصادر و

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،  -2م. 1957 - ـه1377فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة،  -1
ح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، امللخص يف رش -3ه. 1424دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم، 

اتلمهيد  -5م. 2003 - ـه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة،  -4م. 2001 - ـه1422
 –املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  صحيح مسلم، -6ه. 1424لرشح كتاب اتلوحيد، دار اتلوحيد، تاريخ النرش: 

 .بريوت
   (3415) الرقم املوحد:
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أو كأنما -من رآين يف املنام فََسرَيَايِن يف ايلقظة 
  ال َيَتَمثَُّل الشيطان يب -رآين يف ايْلََقَظةِ 

Barangsiapa melihatku dalam tidurnya, 
niscaya ia akan melihatku dalam sadarnya - 

atau seakan-akan ia melihatku dalam 
sadarnya - karena setan tidak bisa 

menyerupaiku. 

 :احلديث .1385
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

من رآين يف املنام فََسرَيَايِن يف »: -صىل اهلل عليه وسلم
ال َيتََمثَُّل الشيطان  -و كأنما رآين يف ايْلََقَظةِ أ-ايلَقظة 

 «.يب

** 

1385. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa melihatku dalam tidurnya, niscaya ia 

akan melihatku dalam sadarnya - atau seakan-akan ia 

melihatku dalam sadarnya - karena setan tidak bisa 

menyerupaiku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اختلف العلماء يف بيان معىن هذا احلديث، ىلع عدة 
ناه أن اجتاهات: األول: أن املراد به: أهل عرصه، ومع

من رآه يف انلوم ولم يكن هاجر يوفقه اهلل تعاىل 
يف ايلقظة  -صىل اهلل عليه وسلم-للهجرة ورؤيته 

-عيانًا. واثلاين: أن اذلي يظهر هل يف املنام هو انليب 
حقيقة، أي يف اعلم الروح، وأن  -صىل اهلل عليه وسلم

-رؤياه صادقة، برشط أن يكون بصفته املعروفة 
. واثلالث: أنه يرى تصديق -وسلمصىل اهلل عليه 

تلك الرؤيا يف ايلقظة يف ادلار اآلخرة؛ رؤية خاصة يف 
القرب منه وحصول شفاعته وحنو ذلك. قوهل: "أو 
فكأنما رآين يف ايلقظة" هذه رواية مسلم فقد رواها 

: "فسرياين -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع الشك: هل قال 
يلقظة".  ومعناه: يف ايلقظة" أو قال: "فكأنما رآين يف ا

يف املنام ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن من رأى انليب 
صفته اليت هو عليها فكأنما رآه يف حال ايلقظة، فهو 

، كما  يف الصحيحني: -صىل اهلل عليه وسلم-كقوهل 
"من رآين يف املنام، فقد رآين" ويف رواية يف الصحيحني 

قوهل: "ال أيًضا: "من رآين يف املنام فقد رأى احلق". 
يتمثل الشيطان يب"، ويف لفظ آخر: "من رآين يف انلوم 
فقد رآين، إنه ال ينبيغ للشيطان أن يتمثل يف صوريت". 

صىل -واملعىن: أن الشيطان ال يمكنه أن يتمثل بانليب 
ىلع هيئته احلقيقية، وإال فقد يأيت  -اهلل عليه وسلم

الشيطان ويقول: إنه رسول اهلل ويكون ىلع هيئة 

** 

Para ulama berbeda pendapat mengenai penjelasan 

makna hadis ini menjadi beberapa pandangan, 

diantaranya: Pertama, bahwa maksudnya adalah 

orang-orang yang hidup pada masa beliau. Artinya, 

orang yang melihat beliau dalam tidurnya dan tidak 

hijrah, niscaya Allah -Ta'ālā- memberikan taufik 

kepadanya untuk hijrah, dan melihat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di alam sadar dengan mata 

kepala sendiri. Kedua, memandang kejadian 

penglihatan tersebut dalam sadar di hari akhirat, sebab 

di akhirat kelak seluruh umatnya akan melihatnya, baik 

yang pernah melihatnya di dunia atau pun yang belum. 

Ketiga, melihat Nabi di akhirat dengan penglihatan 

khusus sebagai bentuk kedekatan dengannya dan 

mendapatkan syafaatnya dan sebagainya. Sabda 

beliau, "Atau seakan-akan ia melihatnya dalam 

sadarnya " ini merupakan riwayat Muslim. Ia 

meriwayatkannya dengan ragu, "Apakah Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Niscaya ia akan 

melihatku dalam sadarnya" atau beliau bersabda, 

"Seakan-akan ia melihatku dalam sadarnya" artinya, 

orang yang melihat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- ketika tidur dalam bentuk sebagaimana 

aslinya, seakan-akan orang itu melihatnya saat sadar. 

Ini seperti sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam Ash-Shahihain, "Barangsiapa melihatku 

dalam tidur, sesungguhnya ia telah melihatku (dengan 

sebenarnya)." Dalam satu riwayat masih dalam Ash-

Shahihain, "Barangsiapa melihatku dalam tidur, 

sesungguhnya ia telah melihat kebenaran." Sabda 

beliau, "Setan tidak bisa menyerupaiku," Dalam redaksi 

lain, "Barangsiapa melihatku dalam tidur, maka ia telah 

melihatku, karena sesungguhnya setan takkan 
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  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب الرؤيا اتلصنيف:

 .متفق عليه. مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ال َيتََمثَُّل يب : ال يَتََشبَّه يب •

 :وائد احلديثف
 .من خصائصه صىل اهلل عليه وسلم أن الشيطان ال َيتََمثَّل به .1

 .ذلك ىلع قدرة هل جعل تعاىل اهلل وأن –صىل اهلل عليه وسلم  -تمثل الشيطان يف املنام بغريه  .2

 .وجها ىلع سبيل احلقرؤيا انليب صىل اهلل عليه وسلم أمارة ىلع صحة الرؤيا وخر .3

، فهذا ليس -صىل اهلل عليه وسلم-يست يه هيئته ل
فإذا رأى اإلنسان  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

صىل اهلل عليه -شخصا ووقع يف نفسه أنه انليب 
فليبحث عن أوصاف هذا اذلي رآه، هل  -وسلم

أو ال ؟   -عليه الصالة والسالم-تطابق أوصاف انليب 
 - عليه وسلمصىل اهلل-فإن طابقت: فقد رأى انليب 

صىل اهلل عليه -وإن لم تطابق فليس هو: انليب 
وإنما هذه أوهام من الشيطان أوقع يف نفس  -وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-انلائم أن هذا هو الرسول 
وليس هو الرسول، وقد روى أمحد والرتمذي يف 

-الشمائل: عن يزيد الفاريس قال: رأيت رسول اهلل 
انلوم، فقلت البن عباس: يف  -صىل اهلل عليه وسلم
يف انلوم،  -صىل اهلل عليه وسلم-إين رأيت رسول اهلل 

قال ابن عباس: فإن رسول اهلل اكن يقول: "إن 
الشيطان ال يِستطيع أن يتشبَّه يب، فمن رآين يف انلوم 
فقد رآين"، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل اذلي 

لو رأيَت؟  قلت: نعم، فلما وصفه، قال: ابن عباس: 
رأيتَه يف ايلقظة ما استطعَت أن تنعتَه فوق هذا" 
وحسنه الشيخ األبلاين يف "خمترص الشمائل" : 

-(. واملعىن: أنك لو رأيت انليب 347( برقم )208)ص
يف حال ايلقظة ال يمكن أن  -صىل اهلل عليه وسلم

-تصفه بأكرث مما وصفت،  وهذا معىن أنه رأى انليب 
 .حقا -صىل اهلل عليه وسلم

menyerupai wujudku." Maksudnya, bahwa setan tidak 

mungkin bisa menyerupai Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dalam bentuk yang sebenarnya. 

Kalau tidak, maka setan akan datang dan berkata, 

"Sesungguhnya dia itu Rasulullah dalam wujud yang 

bukan wujud beliau, tentu ini bukan Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa salam. Jika seseorang melihat 

manusia dan timbul dalam dirinya bahwa manusia itu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, hendaknya ia 

meneliti sifat-sifat orang yang dilihatnya, apakah sesuai 

dengan sifat-sifat Nabi atau tidak? Jika sesuai, maka ia 

telah melihat Nabi dan jika tidak sesuai maka itu bukan 

Nabi, tetapi itu khayalan dari setan yang ditimpakan 

kepada orang yang tidur bahwa wujud itu adalah 

Rasulullah, padalah itu bukan beliau. Ahmad dan At-

Tirmidzi meriwayatkan dalam Asy-Syamail dari Yazid 

Al-Farisi seraya berkata, " Aku pernah melihat 

Rasulullah dalam tidur, lalu aku berkata kepada Ibnu 

Abbas, "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah dalam 

tidur." Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Rasulullah 

pernah bersabda, "Sesungguhnya setan tidak bisa 

menyerupaiku. Barangsiapa melihatku dalam tidur, 

maka sesungguhnya ia telah melihatku", apakah 

engkau bisa menggambarkan orang yang engkau 

lihat?" Aku jawab, "Ya." Setelah selesai 

menggambarkannya, Ibnu Abbas berkata, 

"Seandainya engkau melihatnya saat sadar, niscaya 

engkau tidak akan mampu menggambarkannya lebih 

dari itu." Dianggap hadis hasan oleh Syaikh Al-Albani 

dalam Mukhtashar Asy-Syama'il, hlm (208), no (347). 

Maksudnya, seandainya engkau melihat Nabi dalam 

kondisi terjaga, niscaya engkau tidak akan mampu 

menggambarkan lebih dari apa yang engkau 

gambarkan. Ini berarti bahwa ia melihat Nabi dengan 

sebenarnya. 
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عليه  املراد برؤيا انليب صىل اهلل عليه وسلم رؤيته ىلع صفته املعروفة املذكورة يف كتب الشمائل، وذللك اكن ابن سريين رمحه اهلل : إذا قص .4
 .رجل أنه رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم، قال: صْف يل اذلي رأيته، فإن وصف هل صفة ال يعرفها، قال: لم تره

 .ة ملن رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم يف الرؤيا أنه يراه يوم القيامةبشار .5

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
خاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.    صحيح ابل

 –ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422انلجاة، الطبعة األوىل، 
ه.     رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين 1426بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  حممد: تأيلف الصاحلني، رياض رشح. بريوت

ه.   اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، 1428حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، 
 .ه1432د إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة األوىل، حتقيق: د. حممد إسحاق حمم

   (4192) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من ََسَّه أن َيْنَظر إىل رُجل من أهل اجَلنَّة 
  فَلَْيْنظر إىل هذا

Siapa yang ingin melihat kepada seorang 
lelaki dari penghuni surga, hendaknya ia 

melihat kepada orang ini. 

 :احلديث .1386
أن أْعَرابًيا أىَت انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فقال: يا رسول اهلل، ُدلَّيِن ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-
َتْعبُُد اهلل ال »عمل إذا َعِملتُه، دخلت اجلنة. قال: 

ْفُروَضة، ترُشك به شيئا، وتُِقيم الصالة، وتُؤيت الزاكة المَ 
ِزيُْد ىلع « وتصوم رمضان

َ
قال: واذلي نفيس بيده، ال أ

ا وىلَّ قال انليب  من »: -صىل اهلل عليه وسلم-هذا، فلمَّ
ه أن َينَْظر إىل رُجل من أهل اجلَنَّة فَلْيَنْظر إىل هذا  «.رَسَّ

** 

1386. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu bahwa seorang 

Arab baduwi datang kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, lalu berkata, "Wahai 

Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, jika 

aku melakukannya aku akan masuk surga." Beliau 

bersabda, "Engkau menyembah Allah tanpa 

menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, 

menegakkan shalat, menunaikan zakat yang telah 

diwajibkan dan berpuasa ramadhan." Orang itu 

berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 

aku tidak menambahnya." Saat orang itu berlalu, beliau 

bersabda, "Siapa yang ingin melihat kepada seorang 

lelaki dari penghuni surga, hendaknya ia melihat 

kepada orang ini". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن رجال من أهل  -خيرب أبو هريرة ريض اهلل عنه
يلدهل  -صىل اهلل عليه وسلم-ابلادية قدم ىلع انليب 

صىل اهلل عليه -ىلع عمل يدخله اجلنة فأجابه انليب 
بأن دخول اجلنة وانلجاة من انلار يتوقفان ىلع  -وسلم

أداء أراكن اإلسالم، حيث قال: "تعبد اهلل ال ترشك به 
 شهادة أن ال هلإ إال اهلل، اليت يه شيئًا" وهو معىن

الركن األول من أراكن اإلسالم، ألن معناها: ال معبود 
ِبق إال اهلل، ومقتضاها إفراد اهلل بالعبادة، وذلك 
بعبادة اهلل وحده، وأن ال ترشك به شيئًا". "وتقيم 
الصالة"، أي وتقيم الصلوات اخلمس اليت كتبها اهلل 

يوم ويللة، بما يف ذلك صالة وأوجبها ىلع عباده يف لك 
اجلمعة. "وتؤدي الزاكة املفروضة"، أي وتعطي الزاكة 
الرشعية اليت أوجبها اهلل عليك، وتدفعها ملستحقها. 
"وتصوم رمضان" أي وحتافظ ىلع صيام رمضان يف 
وقته.  "قال واذلي نفيس بيده ال أزيد ىلع هذا" أي ال 

شيئا من أزيد ىلع العمل املفروض اذلي سمعته منك 
الطااعت، وزاد مسلم: "وال أنقص منه".  "فلما وىل 

ه أن ينظر -صىل اهلل عليه وسلم-قال انليب  : من رسَّ
إىل رجل من أهل اجلنة فينظر إىل هذا"، أي فلينظر 

** 

Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu mengabarkan bahwa 

seorang lelaki Arab baduwi datang kepada Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam agar beliau 

menunjukkan kepadanya satu amalan yang dapat 

memasukkannya ke dalam surga. Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab bahwa masuk 

surga dan selamat dari neraka tergantung kepada 

pelaksanaan rukun-rukun Islam. Beliau bersabda, 

"Engkau menyembah Allah tanpa menyekutukan-Nya 

dengan sesuatu apapun," ini adalah makna kesaksian 

bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain 

Allah, yang merupakan rukun Islam pertama. Sebab, 

makna syahadat tersebut, "Tidak ada yang berhak 

disembah kecuali Allah. Konsekwensinya ialah 

mengesakan Allah dalam ibadah. Yaitu dengan 

beribadah kepada Allah semata dan engkau tidak 

boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. 

"menegakkan shalat," yakni, melaksanakan shalat lima 

waktu yang telah diwajibkan oleh Allah dan ditetapkan 

kepada hamba-hamba-Nya di waktu siang dan malam. 

Termasuk di dalamnya shalat jum'at. "menunaikan 

zakat yang telah diwajibkan," yakni, menunaikan zakat 

syar'i yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadamu dan 

menyerahkannya kepada yang berhak. "dan berpuasa 

ramadhan." Yakni, menjaga puasa ramadhan pada 

waktunya. "Orang itu berkata, "Demi Dzat yang jiwaku 

berada di tangan-Nya, aku tidak menambahnya." 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .دلين : أرشدين •

 .رصفَوىلَّ : ذهب وان •

 .رسه : أحبه وأعجبه •

 :وائد احلديثف
 .أن توحيد اهلل تعاىل بالعبادة أول ما يبدأ به يف ادلعوة إىل اهلل .1

 .الصلوات املفروضات مخس يف ايلوم والليلة .2

 .الصوم املفروض هو صيام شهر رمضان .3

 .االكتفاء بالواجبات ىلع من اكن حديث عهد بإسالم .4

 .ال بد فيها من اتلدرج -تعاىل-أن ادلعوة إىل اهلل  .5

 .حرص الرجل ىلع تَعلم أمر دينه .6

 .أخذ العلم عن األكابر .7

 .جواز احللف من غري استحالف .8

 . فيه أن املبرشين باجلَنَّة أكرث من الَعرشة .9

 .جواز قول رمضان من غري إضافة شهر .10

إىل هذا األعرايب، فإنه من أهل اجلنة إن داوم ىلع فعل 
ريض اهلل -ما أمرته به؛ لقوهل يف حديث أيب أيوب 

مر به دخل كم -عنه
ُ
ا يف مسلم: "إن تمسك بما أ

اجلنة".  ولم يذكر يف هذا احلديث: حج بيت اهلل 
احلرم، مع أنه الركن اخلامس من أراكن اإلسالم، ولعل 
ذلك قبل أن يفرض. وحاصله أن احلديث يدل ىلع أن 
من أدى ما افرتضه اهلل عليه من الصلوات اخلمس 

حرمات وصوم رمضان وأداء الزاكة مع اجتناب امل
 .استحق دخول اجلنة، وانلجاة من انلار

Yakni, aku tidak akan menambahkan sesuatu dari 

ketaatan lebih dari amal wajib yang telah aku dengar 

darimu." Muslim menambahkan, "Dan tidak akan 

menguranginya." Saat orang itu berlalu pergi, Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Siapa yang berangan untuk melihat kepada seorang 

penghuni surga, hendaknya ia melihat orang ini." 

Yakni, hendaknya ia melihat orang Arab baduwi ini. 

Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga jika dia 

terus-menerus melakukan apa yang aku perintahkan 

kepadanya. Hal ini berdasarkan sabdanya dalam 

hadits Abu Ayyub Radhiyallahu 'Anhu sebagaimana 

dalam Muslim, "Jika dia berpegang teguh kepada apa 

yang telah diperintahkan kepadanya, maka ia pasti 

masuk surga." Dalam hadits ini beliau tidak 

menyebutkan, "Ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. 

Padahal ini rukun Islam yang kelima. Barangkali hadits 

tersebut disabdakan sebelum ibadah haji diwajibkan. 

Ringkasnya, hadits ini menunjukkan bahwa orang yang 

menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah 

kepadanya berupa shalat lima waktu, puasa ramadhan 

dan menunaikan zakat disertai dengan menjauhkan diri 

dari hal-hal yang diharamkan, maka ia pantas masuk 

surga dan selamat dari neraka. 
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 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  ـه 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
 1397م نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

ق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة:  ـهصحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقي 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش 
 رياض. بريوت – ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422األوىل، 

 ـه  منار القاري، تأيلف: محزة حممد  1428سني الفحل ، الطبعة: األوىل، يا بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني،
 ـه  مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر،  1410قاسم ، انلارش: مكتبة دار ابليان ، اعم النرش: 

 .ه1422الطبعة: األوىل، 
   (3689) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اآلداب < اآلداب الرشعية < آداب عيادة املريضالفضائل و اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َمْن اَعَد : أي: زار مريًضا حمتسبًا •

ًخا هَلُ  •
َ
 .: أي: يف ادلين أ

 .يِف اهلل : زاره لوجه اهلل ال لدلنيا •

 .ُمنَاٍد : أي: ملك •

 .ِطبَْت : انرشحت بما لك عند اهلل من جزيل األجر، أو طهرت من اذلنوب •

 .َوَطاَب َمْمَشاَك : َعُظم ثوابك •

اًل. : اختذت من اجلنة داراً تزنهلا •  .َوَتبَوَّأَت ِمَن اجلَنَِّة َمزْنِ

 :وائد احلديثف
 .املريض وزيارة اإلخوان يف اهللاستحباب زيارة  .1

 .للك ملك من املالئكة مقام معلوم، ومنها من تبرشِّ املؤمنني إذا قاموا بأعمال حيبها اهلل ورسوهل .2

 .وعد اهلل تعاىل للزائر والعائد ابتغاء وجهه بأن يطهره من ذنوبه، ويعظم أجره ويدخله اجلنة .3

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز  1418اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد 
م.  رياض الصاحلني، للنووي، 2002ه، 1423املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

ه. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد 1428بن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ا

من اعد مريًضا أو زار أًخا َل يف اهلل، ناداه مناد: 
بأن طبت، وطاب ممشاك، وتبوأت من اجلنة 

 مْناًل 
 

Barangsiapa menjenguk orang sakit atau 
mengunjungi saudaranya karena Allah, 

niscaya seorang penyeru berseru, "Engkau 
telah berbuat baik dan perjalananmu juga 
merupakan kebaikan, serta engkau akan 

menempati satu tempat di Surga." 

 :احلديث .1387
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ًخا هَلُ »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
و َزاَر أ

َ
َمْن اَعَد َمِريًضا أ

ْن طِ 
َ
بَْت، َوَطاَب َمْمَشاَك، َوَتبَوَّأَت يِف اهلل، نَاَداهُ ُمنَاٍد: بِأ

 «.ِمَن اجلَنَِّة َمزْنِالً 

** 

1387. Hadis: 

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

"Barangsiapa menjenguk orang sakit atau 

mengunjungi saudaranya karena Allah, niscaya 

seorang penyeru berseru, "Engkau telah berbuat baik 

dan perjalananmu juga merupakan kebaikan, serta 

engkau akan menempati satu tempat di Surga". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

عز -من ذهب يلعود مريًضا أو يزور أًخا هل لوجه اهلل 
أن  -تعاىل-ملاًك يناديه من عند اهلل  فإن -وجل

طهرت من اذلنوب وانرشحت بما لك عند اهلل من 
 .جزيل األجر، واختذت من اجلنة قرًصا تسكنه

** 

Orang yang pergi untuk menjenguk orang sakit atau 

mengunjungi saudaranya karena Allah -'Azza wa Jalla-

. Maka sesungguhnya malaikat menyerunya dari sisi 

Allah -Ta'ālā- bahwa engkau telah suci dari dosa, 

dadamu menjadi lapang karena engkau memiliki 

pahala yang besar di sisi Allah, dan telah disiapkan 

satu istana di Surga yang akan engkau tempati. 
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اض، فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الري
دب املفرد، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد نارص ادلين األبلاين، دار الصديق للنرش ه. صحيح األ1426الطبعة: 

ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط واعدل مرشد، وآخرون، 1418واتلوزيع، الطبعة: الرابعة 
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، 1421عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل حتت إرشاف: 

 .ه1407مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
   (3442) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:

 .رواه مسلم ] بدون زيادة: كهاتني[، وهذا لفظ الرتمذي راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اَعَل َجاِرَيتنَي : قام عليهما باملؤونة والرتبية وحنوهما •

 .َجاِرَيتنَي : بنتني •

 تبلغا جاء يوم القيامة أنا من اعل جاريتني حىت
  وهو كهاتني

Barangsiapa mengurus dua orang anak 
perempuan sampai balig, maka ia akan 
datang pada hari kiamat dalam keadaan 

aku bersamanya seperti ini. 

 :احلديث .1388
َمْن اَعَل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

نَا وَُهو َكَهاتنَيَجاِرَيتَني حىتَّ تَبلَُغا جا
َ
« ء يَوَم الِقيَاَمة أ

َصابَِعه.
َ
 وَضمَّ أ

** 

1388. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Barangsiapa mengurus dua orang anak perempuan 

sampai balig, maka ia akan datang pada hari kiamat 

dalam keadaan aku bersamanya seperti ini." Dan 

beliau menggandengkan jari-jemarinya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث فضل عول اإلنسان للبنات، وذلك أنَّ 
ابلنت قارصة ضعيفة، والغالب أنَّ أهلها ال يأَبُهون 

ون بها، فذللك قال انليب  بها، وال صىل اهلل عليه -يهتمُّ
: "من اعل جاريتني حىت تبلغا، جاء يوم -وسلم

القيامة أنا وهو كهاتني" وَضمَّ إصبعيه: السبابة 
صىل -والوسطى، واملعىن أنه يكون رفيقا لرسول اهلل 

يف اجلنة إذا اعل اجلارتني، يعين  -اهلل عليه وسلم
أو غريهما، أي أنه  األنثيني من بنات أو أخوات

يف اجلنة،  -صىل اهلل عليه وسلم-يكون مع انليب 
. والعول -عليه الصالة والسالم-وقرن بني إصبعيه 

يف الغالب يكون بالقيام بمؤونة ابلدن، من الكسوة 
والطعام والرشاب والسكن والفراش وحنو ذلك، 
وكذلك يكون باتلعليم واتلهذيب واتلوجيه واألمر 

عن الرش وما إىل ذلك، فيجمع القائم  باخلري وانليه
بمصالح ابلنات بانلفع العاجل ادلنيوي، واآلجل 

 .األخروي

** 

Dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi orang dalam 

mengurus anak-anak perempuan. Sebab, anak 

perempuan itu (kemampuannya) terbatas dan lemah. 

Biasanya keluarganya tidak memperhatikannya dan 

tidak mempedulikannya. Karena itulah Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa mengurus 

dua orang anak perempuan sampai balig, maka ia akan 

datang pada hari kiamat dalam keadaan aku 

bersamanya seperti ini." Dan beliau menggandengkan 

dua jarinya; jari telunjuk dan jari tengah. Artinya bahwa 

orang itu akan menjadi teman Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- di Surga jika dia mengurus dua anak 

perempuan. Yakni, dua orang anak perempuan, 

saudari atau selain keduanya. Artinya dia akan 

bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di Surga. 

Beliau menggandengkan antara dua jarinya. Mengurus 

mereka biasanya dilakukan dengan memberi bantuan 

untuk fisik berupa pakaian, makanan, minuman, tempat 

tinggal, perlengkapan rumah, dan sebagainya. Begitu 

juga dengan pengajaran, pendidikan, pengarahan, 

perintah kepada kebaikan, larangan dari keburukan 

dan sebagainya. Dengan demikian, orang yang 

mengurus berbagai kebutuhan anak-anak perempuan 

telah menghimpun manfaat duniawi di masa kini, dan 

manfaat yang bersifat ukhrawi nanti. 
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 .حىتَّ تَبلَُغا : تدراك ابللوغ أو تصال إىل زوجهما •

 :وائد احلديثف
 .فضل راَِعية ابلنات والرب بهن .1

 .عناية األبوين بابلنات تربية وتهذيبا سبب يف دخول اجلنة وعلو املزنلة فيها .2

 .اثلواب العظيم ملن قام ىلع ابلنات باملؤونة والرتبية حىت يزتوجن أو يبلغن، وكذلك األخوات .3

 املراجع:املصادر و

، 1لصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، طه. تطريز رياض ا1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

هر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ، حتقيق: ما1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. كنوز رياض الصاحلني، 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428

رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، ه. 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من 1426الرياض، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ابلاحثني، ط
   (3360) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < فقه األدعية واألذاكر < أذاكر ادلخول واخلروج من املزنل الفضائل واآلداب اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .الصاحلنيرياض  مصدر منت احلديث:

: بسم اهلل -يعين: إذا خرج من بيته-من قال 
تولكت لَع اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل، يقال 
 َل: هديت وكفيت ووقيت، وتنىح عنه الشيطان

 

Barangsiapa mengucapkan -maksudnya 
ketika keluar dari rumahnya-, "Bismillāhi 

tawakkaltu 'alallāhi, walā haula walā 
quwwata illā billāh (Dengan nama Allah, 

aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada 
daya serta kekuatan selain dari Allah), 

maka dikatakan saat itu kepadanya, 
"Engkau telah mendapatkan hidayah, 

diberi kecukupan dan dijaga. Seketika itu 
setan pun menjauh darinya. 

 :احلديث .1389
من قال »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ُت ىلع اهلِل، -يعين: إذا َخرج من بَيِته- : بِسم اهلل تََولكَّ
ة إِالَّ باهلل، ُيَقال هل: ُهِديَت َوُكِفيَت  َواَل حول وال قُوَّ

يَطان فيقول »زاد أبو داود: . «َوُوِقيَت، َوَتَنىحَّ َعنه الشَّ
لَِشيطان آخر: َكيف لَك بِرَجٍل َقد  -يعين: الشيطان-

 «.ُهِدَي وُكيِفَ وُوِِقَ؟

** 

1389. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Barangsiapa mengucapkan -maksudnya ketika keluar 

dari rumahnya-, "Bismillāhi tawakkaltu 'alallāhi, walā 

haula walā quwwata illā billāh (Dengan nama Allah, aku 

bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya serta 

kekuatan selain dari Allah), maka dikatakan saat itu 

kepadanya, "Engkau telah mendapatkan hidayah, 

diberi kecukupan dan dijaga. Seketika itu setan pun 

menjauh darinya." Abu Dawud menambahkan, "Lantas 

-maksudnya setan- berkata kepada setan lainnya, 

"Bagaimana mungkin kamu bisa menganggu 

seseorang yang telah diberi hidayah, dicukupkan dan 

dijaga"? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن الرجل  إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب رسول اهلل 
خرج من بيته فقال: باسم اهلل، تولكت ىلع اهلل، ال 
حول وال قوة إال باهلل، يناديه ملك يا عبد اهلل هديت 
إىل طريق احلق، وكفيت همك، وحفظت من األعداء؛ 

يطان آخر فيبتعد عنه الشيطان املولك عليه، فيقول ش
هلذا الشيطان: كيف لك بإضالل رجل قد هدي، 
وكيف، ووِق من الشياطني أمجعني؟ ألنه قال هذه 

 .اللكمات فإنك ال تقدر عليه

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

bahwa jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu 

mengucapkan, "Bismillāhi tawakkaltu 'alallāhi, walā 

haula walā quwwata illā billāh (dengan nama Allah, aku 

bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya 

selain dari Allah), maka malaikat menyerunya, "Wahai 

hamba Allah, engkau telah diberi petunjuk kepada jalan 

kebenaran, dicukupkan keinginanmu dan engkau 

dijaga dari musuh-musuh, sehingga setan yang 

ditugaskan kepadanya menjauh darinya. Lantas setan 

lainnya berkata kepada setan itu, "Bagaimana mungkin 

kamu dapat menyesatkan orang yang telah diberi 

petunjuk, diberi kecukupan dan dijaga dari setan-setan 

seluruhnya? Karena dia mengatakan kata-kata itu, 

maka engkau tidak akan bisa menyesatkannya." 
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 :معاين املفردات
ت : اتلولك هو: االعتماد ىلع اهلل  •  .يف حصول املطلوب، ودفع املكروه ، مع اثلقة به وفعل األسباب املأذون فيها -سبحانه وتعاىل-تََولكَّ

ة إِالَّ باهلل : ال انتقال وال حتول من حال إىل حال، وال قوة ىلع يشء من األشياء إال بعون من اهللاَل حول وال قُ  •  .وَّ

 .-عز وجل-، أو ملك يأمره اهلل -جل يف عاله-ُيَقال هل : حيتمل القائل هو ابلاري  •

 .وكفيت لك مهم دنيوي وأخروي وحتصنك به هديت للرصاط املستقيم، -تعاىل-ُهِديَت َوُكِفيَت : أي: باستعانتك باسمه  •

 .ُوِقيَت : ُحِفظت من لك مكروه •

 .َتنىَحَّ : َمال عن جهته، وابتعد عن طريقه •

يَطان : من الَشَطن: ابُلعد، أي ابلعد عن لك خري، والشيطان معروف، ولك اعت متمرد من اجلن واإلنس وادلواب يقال هل شيطان •  .الشَّ

 :وائد احلديثف
 .زنل؛ يلحصل ما فيه من خرياستحباب هذا القول عند اخلروج من امل .1

 .، واالتلجاء إيله بالقول والفعل، وأن ذلك حصن للمؤمن من لك رش-عز وجل-فضل اتلولك ىلع اهلل  .2

 .ال حول وال قوة للعبد يف اكفة أموره إال باهلل .3

 .عجز الشيطان عن غواية من هداه اهلل، وحبَّب إيله اإليمان وزينه يف قلبه .4

 .بادتعاون الشياطني إلضالل الع .5

 املراجع:املصادر و

ه. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
 الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص،

م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، 1975ه، 1395الطبعة: اثلانية، 
ه. سنن أيب 1428 ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل1425بريوت، الطبعة: الرابعة 

عثيمني، داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح ال
الطبعة: اخلامسة. القول املفيد  ه. صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف، الرياض،1426دار الوطن، الرياض، الطبعة: 

ه. لسان العرب، حممد بن مكرم بن 1424ىلع كتاب اتلوحيد، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية 
موعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جم1414منظور األنصاري، دار صادر، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

 .ه1407الطبعة: الرابعة عرش  
   (3504) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < فوائد ذكر اهلل عز وجل اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-أسامة بن زيد بن حارثة  اتلخريج:

 .صاحلنيرياض ال مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فَرَّ من الزَّْحف : فَرَّ من لقاء الَعدو يف احلَرب، والزَّْحف: اجليش يزَحُفون إىل العدو، أي: يمشون •

من قال: أستغفر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليح 
القيوم وأتوب إيله، غفرت ذنوبه، وإن اكن قد فر 

 من الزحف.
 

Barangsiapa mengucapkan, "Astagfirullāha 
al-lażī lā ilāha illā huwa Al- Hayya Al-

Qayyūma wa atūbu ilaih (Aku memohon 
ampunan kepada Allah yang tiada Ilah 
selain Dia, yang Maha hidup lagi Maha 

mengurusi hamba-Nya, dan aku bertaubat 
kepada-Nya)" niscaya dosa-dosanya 

diampuni, meskipun ia pernah lari dari 
medan perang 

 :احلديث .1390
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن زيد موىل رسول اهلل 

من قال: »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
ْستَْغِفُر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليَحَّ القيَّوَم وأتوب 

َ
أ

 .«إيله، ُغفرت ذنوبه، وإن اكن قد فَرَّ من الزَّْحف

** 

1390. Hadis: 

Dari Zaid, maula Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Barangsiapa mengucapkan, 

"Astagfirullāha al-lażī lā ilāha illā huwa Al- Hayya Al-

Qayyūma wa atūbu ilaih (Aku memohon ampunan 

kepada Allah yang tiada Ilah selain Dia, yang Maha 

hidup lagi Maha mengurusi hamba-Nya, dan aku 

bertaubat kepada-Nya)" niscaya dosa-dosanya 

diampuni, meskipun ia pernah lari dari medan perang." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ْستَْغِفُر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليَحَّ القيَّوَم 
َ
من قال: أ

وأتوب إيله ُغفر هل ذنبه وإن اكن قد فَرَّ من قتال 
الكفار، ومن املعلوم أن الِفَرار من الزَّْحف هو أحد 
بع اليت جاءت يف حديث: )اجتنبوا  الُموبِقات السَّ

بع الُموبقات، ومنها : الِفَرار من الزَّْحف(، السَّ
ويكون املعىن مستقيما: إذا اكن املقصود أنه تاب 
نوب، ومنها: الِفَرار من الزََّحف، وإال فإن  من مجيع اذلُّ
نب ال ينفع وإنما  جمرد االستغفار واإلنسان باٍق ىلع اذلَّ

نْب  .ينفع ذلك مع اتلوبة من اذلَّ

** 

Siapa mengucapkan, "Astagfirullāha al-lażī lā ilāha illā 

huwa Al- Hayya Al-Qayyūma wa atūbu ilaih (Aku 

memohon ampunan kepada Allah yang tiada Ilah selain 

Dia, yang Maha hidup lagi Maha mengurusi hamba-

Nya, dan aku bertaubat kepada-Nya)" niscaya dosa-

dosanya diampuni, meskipun ia pernah lari dari 

memerangi orang kafir. Sebagaimana telah diketahui, 

hahwa lari dari medan perang adalah salah satu dari 

tujuh dosa besar yang membinasakan, yang 

disebutkan dalam hadis, "Jauhilah tujuh dosa yang 

membinasakan..." Di antaranya adalah lari dari 

pertempuran. Pengertian ini menjadi benar apabila 

maksudnya orang tersebut benar-benar bertaubat dari 

semua dosa, termasuk dosa lari dari pertempuran. Bila 

tidak, maka sekedar memohon ampun sementara 

orangnya tetap melakukan dosa tidaklah berguna. 

Istigfar itu hanya berguna bila disertai taubat dari dosa. 
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 .القيوم : الَقائم بتدبري أمر َخلقه يف إنشائهم، ورزقهم وعلمه بِأمكنتهم •

 :وائد احلديثف
 .عصيةفضل الُمداومة ىلع االستغفار وخاصة بعد الوقوع يف امل .1

ر الكبائر .2  .تعظيم االستغفار وأنه يكفِّ

 .تغليظ ُحرَمة الِفرار من املعركة عند اتِلَقاء اجليش .3

 املراجع:املصادر و

عيىس سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية،صيدا، بريوت. سنن الرتمذي، حممد بن 
د شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حمم

م. املستدرك ىلع الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع، حتقيق مصطىف عبد القادر عطا، 1975 -ه1395الطبعة: اثلانية، 
. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: 1990 -1411ريوت، الطبعة األوىل، انلارش: دار الكتب العلمية، ب

م.  2009ه، 1430م. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل1985اثلاثلة 
ه، 1428ني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل رياض الصاحل

ين م.      بهجة انلاظر1987ه، 1407م.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  2007
م.   عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن 1997ه،  1418رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

ه. رشح 1415ة، القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة اثلاني
بمرتَض سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية. تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد أبو الفيض امللّقب 

بيدي، نرش: دار اهلداية  .الزَّ
   (10576) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < فوائد ذكر اهلل عز وجل اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي بزيادة: )العظيم(، وهذا لفظ الطرباين راوي احلديث:

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

 :وائد احلديثف
 أن اجلنة واسعة، وأن غراسها التسبيح واتلحميد، فضال من اهلل تعاىل، ونعمة. .1

 املراجع:املصادر و

 ماهر:  حتقيق للنووي، الصاحلني، رياض. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
بنارس  -ية العلم ابلحوث إدارة للمباركفوري، املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مراعة. م2007 - ه1428 األوىل الطبعة. بريوت - كثري ابن دار. الفحل

ه.  1407م. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,  1984 ـه،  1404 -اهلند، الطبعة : اثلاثلة 
 .1985 - 1405 -بريوت. الطبعة : اثلاثلة  -مشاكة املصابيح، للتربيزي، حتقيق األبلاين، انلارش : املكتب اإلساليم 

   (4201) الرقم املوحد:

من قال: ُسبحان اهلل وِِبَْمِده، ُغرَِسْت َل ََنْلة يف 
  اجلنة

"Siapa yang mengucapkan "Subhanallah 
Wabihamdihi" (Mahasuci Allah dan segala 

puji milik-Nya), niscaya ditanam satu 
pohon kurma baginya di surga". 

 :احلديث .1391
صىل اهلل عليه -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

من قال: ُسبحان اهلل وِِبَْمِده، ُغرَِسْت هل »قال:  -وسلم
 «.خَنْلة يف اجلنة

** 

1391. Hadis: 

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu secara marfu', "Siapa 

yang mengucapkan 'Subhanallah Wabihamdihi' 

(Mahasuci Allah dan segala puji milik-Nya), niscaya 

ditanam satu pohon kurma baginya di surga ."  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: أن من َسبََّح اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-خيربنا انليب 
فقال: سبحان اهلل وِبمده. ُغرست هل خنلة يف اجلنة 

 .عن لك تسبيحة قاهلا

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda bahwa siapa yang bertasbih kepada Allah 

lalu mengucapkan, "(Subhanallahil 'azhiim wa 

Bihamdihi) Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan 

segala puji milik-Nya, niscaya ditanam satu pohon 

kurma baginya di surga untuk setiap tasbih yang 

diucapkannya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خريًا أو 
يلْصُمت، ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر 

فلُيْكرِم جارَه، ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر 
 فليكرم َضْيَفه

 

Barangsiapa beriman kepada Allah dan 
hari Akhir maka hendaklah ia berkata yang 

baik atau diam; barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari Akhir maka 

hendaklah ia memuliakan tetangganya; dan 
barangsiapa yang beriman kepada Allah 

dan hari Akhir maka hendaklah ia 
memuliakan tamunya! 

 :احلديث .1392
من اكن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-ة عن أيب هرير

يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خرًيا أو يلْصُمت، ومن 
اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فلُيْكِرم جارَه، ومن اكن 

 .«يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم َضيَْفه

** 

1392. Hadis: 

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

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir 

maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam; 

barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka 

hendaklah ia memuliakan tetangganya; dan 

barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka 

hendaklah ia memuliakan tamunya!" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عليه -عن انليب  -ريض اهلل عنه-حدث أبو هريرة 
بأصول اجتماعية جامعة، فقال:  -الصالة والسالم

"َمْن اَكَن يُؤِمُن" هذه مجلة رشطية، جوابها: "فَليَُقْل 
و يِلَْص 

َ
اً أ ُمْت"، واملقصود بهذه الصيغة احلث َخرْيَ

واإلغراء ىلع قول اخلري أو السكوت كأنه قال: إن 
كنت تؤمن باهلل وايلوم اآلخر فقل اخلري أو اسكت. 
"فَلَيَُقْل َخرَياً"  كأن يقول قواًل ليس خرياً يف نفسه 
ولكن من أجل إدخال الرسور ىلع جلسائه، فإن 

زالة الوحشة هذا خري ملا يرتتب عليه من األنس وإ
وحصول األلفة. "أو يِلَْصُمْت" أي يسكت. "َوَمْن اَكَن 
يُؤِمُن باهلِل َوايلَوِم اآلِخِر فَلْيُْكِرْم َجارَُه" أي جاره يف 
ابليت، والظاهر أنه يشمل حىت جاره يف املتجر 
كجارك يف ادلاكن مثاًل، لكن هو يف األول أظهر أي 

اكن حقه  اجلار يف ابليت، ولكما قرب اجلار منك
اإلكرام  -صىل اهلل عليه وسلم-أعظم. وأطلق انليب 

فقال: "فليُْكِرم َجارَُه" ولم يقل مثاًل بإعطاء ادلراهم 
أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا، ولك يشء يأيت 
مطلقاً يف الرشيعة فإنه يرجع فيه إىل العرف. فاإلكرام 

تلف من إذاً ليس معيناً بل ما عّده انلاس إكراماً، وخي
جار إىل آخر، فجارك الفقري ربما يكون إكرامه 

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- menceritakan dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang dasar-dasar 

sosial yang menyeluruh. Beliau bersabda, "Man kāna 

yu`minu billāhi" (barangsiapa yang beriman kepada 

Allah) Ini adalah kalimat syarat, jawabannya: "Fal yaqul 

khairan aw liyaṣmut" (hendaklah ia berkata yang baik 

atau diam). Maksud redaksi hadis ini adalah anjuran 

dan motivasi untuk berkata yang baik atau diam, 

seakan-akan beliau berkata: Jika engkau beriman 

kepada Allah dan hari Akhir maka katakanlah yang baik 

atau diam. Dan beriman kepada Allah dan hari Akhir 

telah lalu pembahasannya. "Fal yaqul khairan" 

(hendaklah ia berkata yang baik) Seperti mengatakan 

ucapan yang pada dasarnya bukan termasuk kebaikan, 

namun dia mengucapkannya untuk membuat teman-

teman duduknya bergembir, maka ini adalah suatu 

kebaikan karena dapat menimbulkan keramahan, 

menghilangkan ketegangan, dan tercapainya kasih 

sayang. "aw liyaṣmut" yakni diam. "Wa Man kāna 

yu`minu billāhi wal yaumil ākhiri fal yukrim jārahu" (dan 

barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir 

hendaklah ia memuliakan tetangganya) yakni 

tetangganya di rumah, dan zahir hadisnya mencakup 

tetangganya di tempat berdagang, seperti tetanggamu 

di toko misalnya, namun makna yang pertama lebih 

jelas yakni tetangga di rumah, dan setiap kali tetangga 

itu dekat darimu maka haknya lebih besar. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memutlakkan kata 

memuliakan, dengan sabdanya, "fal yukrim jārahu" 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .األربعني انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يؤمن : اإليمان الاكمل املنيج من عذاب اهلل املوصل إىل رضاه •

 .يؤمن باهلل : أي: أنه اذلي خلقه, وبأنه هو املستحق للعبادة •

 .ويؤمن بايلوم اآلخر : أي: أنه سيجازى فيه بعمله •

برغيف خزب، وجارك الغين ال يكيف هذا يف إكرامه، 
وجارك الوضيع ربما يكتيف بأدىن يشء يف إكرامه، 
وجارك الرشيف حيتاج إىل أكرث. واجلار: هل هو 
املالصق، أو املشارك يف السوق، أو املقابل أو ماذا؟ 

عليه - العرف. وأما يف قوهل هذا أيضاً يرجع فيه إىل
: "َوَمْن اَكَن يُؤِمُن باهلِل وايلَوِم اآلِخِر -الصالة والسالم

فَليُكِرمْ َضيَْفُه" الضيف هو انلازل بك، كرجل مسافر 
نزل بك، فهذا ضيف جيب إكرامه بما يعد إكراماً. 

: إنما جتب الضيافة -رمحهم اهلل-قال بعض أهل العلم 
املدن الصغرية، وأما يف األمصار  إذا اكن يف القرى أي

واملدن الكبرية فال جيب؛ ألن هذه فيها مطاعم 
وفنادق يذهب إيلها، ولكن القرى الصغرية حيتاج 
اإلنسان إىل ماكن يؤويه. ولكن ظاهر احلديث أنه 

 ."اعم: "فَليُْكِرْم َضيَْفهُ 

(maka hendaklah ia memuliakan tetangganya) dan 

beliau tidak mengatakan misalnya dengan memberikan 

dirham, sedekah, pakaian atau yang semisal dengan 

itu. Dan nas apapun yang disebutkan secara mutlak di 

dalam syariat maka dikembalikan kepada 'urf 

(kebiasaan/adat). Jadi, yang namanya memuliakan itu 

tidak ditentukan, namun apa yang dianggap oleh 

manusia sebagai suatu pemuliaan. Dan itu berbeda-

beda antara satu tetangga dengan tetangga lainnya. 

Maka tetanggamu yang fakir mungkin pemuliaan 

baginya adalah dengan memberikan sepotong roti, 

namun tetanggamu yang kaya tidak cukup dengan itu 

untuk memuliakannya, dan tetanggamu yang 

bersahaja mungkin cukup untuk memuliakannya 

dengan sesuatu yang murah, namun tetanggamu yang 

lebih mulia membutuhkan lebih banyak dari itu. Dan 

tetangga: Apakah ia yang rumahnya bersambung 

dengan rumah kita, atau yang bersebelahan di pasar, 

atau berhadapan, atau apa?  Ini juga kembali kepada 

‘urf (kebiasaan masyarakat setempat). Adapun dalam 

sabda beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-: " Wa Man 

kāna yu`minu billāhi wal yaumil ākhiri fal yukrim 

ḍaifahu"  (dan barangsiapa beriman kepada Allah dan 

hari Akhir maka hendaklah ia memuliakn tamunya), 

tamu adalah orang yang singgah di rumahmu, seperti 

seorang musafir yang singgah di rumahmu. Maka dia 

adalah tamu yang wajib dimuliakan dengan sesuatu 

yang dianggap sebagai bentuk pemuliaan. Sebagian 

ahli ilmu -raḥimahumullāh- mengatakan, 

Sesungguhnya pemuliaan tamu itu jika berada di desa-

desa atau kota-kota kecil. Adapun di kota-kota besar 

maka tidak wajib, karena di sini terdapat banyak 

restoran dan hotel yang bisa didatanginya. Namun di 

desa-desa kecil maka manusia butuh tempat untuk 

menaunginya. Akan tetapi, zahir hadis tersebut umum 

yakni: "fal yukrim ḍaifahu" “maka hendaklah 

memuliakan tamunya.” (Syaraḥu al-Arba’īn an-

Nawawiyah karya Syaikh Muhammad bin Ṣālih bin 

Muhammad al-Uṡaimin: 176-178). 
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م، وانليه عن املنكر عن علم ورفق، واإلصالح بني فليقل خريا : اكإلبالغ عن اهلل وعن رسوهل، وتعليم اخلري واألمر باملعروف عن علم وحل •
 .انلاس، والقول احلسن هلم

 .يلصمت : ليسكت •

 .فليكرم جاره : أي: املجاور هل، باإلحسان إيله وكف األذى عنه، وحتمل ما يصدر منه، والبرش يف وجهه، وغري ذلك من وجوه اإلكرام •

 .فليكرم ضيفه : بالبرش يف وجهه، وطيب احلديث معه، وإحضار املتيرس.والضيف: هو القادم ىلع القوم انلازل بهم، سواء غنيا أو فقريا •

 :وائد احلديثف
 .اتلحذير من آفات اللسان، وأن ىلع املرء أن يتفكر فيما يريد أن يتلكم به .1

 .وجوب السكوت إال يف اخلري .2

 .كرامهتعريف حق اجلار، واحلث ىلع حفظ جواره وإ .3

 .األمر بإكرام الضيف، وهو من آداب اإلسالم وخلق انلبيني .4

 .دين اإلسالم دين األلفة واتلقارب واتلعارف خبالف غريه .5

 .اإليمان باهلل وايلوم اآلخر أصل للك خري، ويبعث ىلع املراقبة واخلوف والرجاء، ويتضمن املبدأ واملعاد، وأقوى ابلواعث ىلع االمتثال .6

 .ورش، وما ليس خبري, وال رش يف نفسهالالكم فيه خري،  .7

 .أن هذه اخلصال من شعب اإليمان ومن اآلداب السامية .8

 .أن األعمال داخلة يف اإليمان .9

 .أن اإليمان يزيد وينقص .10

 املراجع:املصادر و

انلووية، للشيخ ابن  ه. رشح األربعني 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، 
ق انلجاة عثيمني، دار الرثيا للنرش. األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. صحيح ابلخاري، نرش: دار طو

: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار ه. صحيح مسلم، حتقيق1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –إحياء الرتاث العريب 

   (5437) الرقم املوحد:
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  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة اتلصنيف:

 .رواه أبو يعىل، والطرباين يف األوسط راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .مسند أيب يعىل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 كفَّ : َمنََع. •

 :وائد احلديثف
 .فضل من كف غضبه .1

 .وصف اهلل تعاىل بالكف، وهو من صفاته اليت تعين املنع .2

 املراجع:املصادر و

  – ـه1404دمشق، الطبعة: األوىل،  -ن للرتاث مسند أيب يعىل، املؤلف: أبو يعىل أمحد بن يلع املوصيل، املحقق: حسني سليم أسد، انلارش: دار املأمو
 – احلرمني دار: انلارش احلسيين، إبراهيم بن املحسن عبد, حممد بن اهلل عوض بن طارق: املحقق الطرباين، أمحد بن لسليمان األوسط، املعجم. م1984

 - ـه 1423البسام، انلارش: مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلاِمَسة،  الرمحن عبد بن اهلل عبد: املؤلف الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ  توِضيحُ . القاهرة
مد م. منحة العالم، للشيخ عبداهلل الفوزان، طبعة دار ابن اجلوزي. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حم 2003

م إرساء بنت عرفةالعثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح
ُ
 . بن حممد رمضان، وأ

   (5376) الرقم املوحد:

 Siapa yang menahan amarahnya, Allah  من كفَّ غضبه, كفَّ اهلل عنه عذابه
akan menahan darinya azab-Nya. 

 :احلديث .1393
من كفَّ غضبه, » مرفواًع: -ريض اهلل عنه-عن أنس 

 «.كفَّ اهلل عنه عذابه

** 

1393. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu', "Siapa 

yang menahan amarahnya, Allah akan menahan 

darinya azab-Nya". 

  :درجة احلديث
ين حسن تنبيه: اكن الشيخ األبلا

قد ضعفه يف بعض كتبه ثم 
 حسنه يف السلسلة الصحيحة

** 

 Derajat hadis: 

احلديث ديلل ىلع فضل من كّف غضبه عند حدوث 
أسبابه ودواعيه، ومنََعه من االسرتسال إىل طلب 
االنتقام، وأن من فعل هذا اكن هل أجر عظيم من 

يكف عنه عذابه  -تعاىل-جنس عمله، وهو أن اهلل 
 يوم القيامة.

** 

Hadis ini adalah dalil tentang keutamaan orang yang 

menahan amarahnya ketika ada penyebab dan 

pemicunya, kemudian hal itu mencegahnya dari 

tergelincir kepada perbuatan yang meluas yaitu 

menuntut balas. Orang yang melakukan hal ini, 

baginya balasan yang agung sesuai dengan amal 

perbuatannya yaitu Allah Ta’ālā akan menjauhkan 

darinya azab pada hari Kiamat. 
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 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اخلالف

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ِخراش َحْدرَِد بن أيب َحْدرٍَد األْسلَِِم  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َكَسْفِك َدِمه : كإراقته •

 :وائد احلديثف
 .فيه بيان حق املسلم ىلع أخيه املسلم .1

 .بيان عظم إثم الَهْجر، وتمثيله بالقاتل؛ ألن الَهْجر قتل َمْعنَوي ال يقل سوًءا عن القتل املَحُسوس .2

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430لعمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن ا
م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –اث العريب ابلايق انلارش: دار إحياء الرت
 األوىل،: الطبعة انلجاة طوق دار: انلارش انلارص، زهري حممد: حتقيق ابلخاري، إسماعيل بن حممد: تأيلف ابلخاري، صحيح   ـه 1428 األوىل،: الطبعة

فاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب.            رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: ال ديلل ـه1422
،  ـه    سلسلة األحاديث الصحيحة ، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين ، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع 1426دار الوطن للنرش، الطبعة: 

 ."الرياض، الطبعة: األوىل، "ملكتبة املعارف
   (8885) الرقم املوحد:

  من َهَجر أَخاه َسَنة فهو َكَسْفِك َدِمهِ 
Siapa yang mengisolasi saudaranya selama 
satu tahun maka ia seperti menumpahkan 

darahnya. 

 :احلديث .1394
ريض -عن أيب ِخراش َحْدرَِد بن أيب َحْدرٍَد األْسلَِِم 

من َهَجر أَخاه َسنَة فهو َكَسْفِك »مرفواعً:  -اهلل عنه
 .«َدِمهِ 

** 

1394. Hadis: 

Dari Abu Khirasy Hadradi bin Abi Hadrad Al Aslami -

raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu`: “Siapa yang 

mengisolasi saudaranya selama satu tahun maka ia 

seperti menumpahkan darahnya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من هجر أخاه لغري مقصد رشِع واستمر هجره إياه 
ك دمه ُمدة سنة وَجبَت عليه العقوبة، كما أن سف

يُوجب العقوبة وهو اتلعزير بما يراه القايض، رداًع هل 
وزجًرا لغريه، أما إذا اكن الَهْجر ملقصد رشِع، فإن 
هجر أهل ابلدع والفسوق ينبيغ أن يدوم ىلع مرور 

 .الزمان ما لم تظهر منهم توبة ورجوع إىل احلق

** 

Siapa yang mengisolasi (memutuskan hubungan 

persaudaraan) saudaranya tanpa ada maksud dan 

tujuan yang dibolehkan oleh syari`at dan terus 

berlangsung hingga satu tahun lamanya, maka ia wajib 

diberi hukuman, sebagaimana wajibnya menerima 

hukuman akibat menumpahkan darahnya yaitu berupa 

hukuman ta`zir yang diputuskan oleh hakim untuk 

mengendalikannya serta peringatan bagi yang lainnya. 

Adapun jika memutuskan hubungan dengannya untuk 

tujuan yang disyari`atkan, maka meninggalkan 

hubungan dengan pelaku bid`ah dan kefasikan harus 

selalu dilakukan sepanjang waktu selama mereka 

belum bertaubat dan kembali pada kebenaran. 
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  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .وقاه : أي محاه وحفظه •

 .ما بني حلييه : هما العظمان يف جانيب الفم،واملراد بما بينهما: اللسان •

 .ما بني رجليه : يعين الفْرج،وهو كناية عن الزنا •

 :وائد احلديثف
 .ن الوقوع يف احلرام سبيل دلخول اجلنةحفظ اللسان والفرج م .1

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة  -
العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص  -م. 1975 - ـه1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1430
تطريز  -م. 2004 - ـه1425وت، بلنان، الطبعة: الرابعة، بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بري

نزهة املتقني رشح رياض  -ه. 1423رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 
صحيح اجلامع الصغري وزياداته، األبلاين، دار  -ه. 1407بعة عرشة،الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرا

 .بريوت بلنان -املكتب اإلساليم
   (3477) الرقم املوحد:

من وقاه اهلل رش ما بني حلييه، ورش ما بني 
  رجليه دخل اجلنة

Barangsiapa yang dijaga oleh Allah dari 
kejelekan benda yang ada di antara kedua 
rahangnya (lisannya) dan kejelekan benda 

yang ada diantara kedua kakinya 
(kemaluannya), ia pasti masuk surga. 

 :احلديث .1395
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

من وقاه اهلل رش ما بني حَلْيَيِْه، »: -صىل اهلل عليه وسلم
 «.ورش ما بني رجليه دخل اجلنة

** 

1395. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Barangsiapa yang dijaga oleh Allah 

dari kejelekan benda yang ada di antara kedua 

rahangnya (lisannya) dan kejelekan benda yang ada di 

antara kedua kakinya (kemaluannya), ia pasti masuk 

surga". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من اتللكم بما يغضب اهلل  -عز وجل-من حفظه اهلل 
 .، ومن الوقوع يف الزنا؛ فقد جنا ودخل اجلنة-تعاىل-

** 

Barangsiapa yang dijaga oleh Allah -'Azza wa Jalla- 

dari pembicaraan yang dimurkai Allah -Ta'ālā- dan dari 

terperosok ke dalam zina, maka ia telah selamat dan 

pasti masuk surga. 
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  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .رواه مسلم بدون قوهل: )لكه( فيه عند أيب داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-جرير بن عبد اهلل ابلجيل  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 من حيرم : من احلرمان وهو املنع من اليشء •

 .فيه العنف والشدةالرفق : اتلمهل يف األمر واتلأين فيه. فيحرمه فال يوفق هل، بل يكون  •

 .حيرم اخلري لكه : خيرس لك اخلري انلاشئ عن الرفق •

 :وائد احلديثف
 .أن اهلل يُعطي ىلع الرفق ويثيب عليه .1

 .من حرم الرفق حرم اخلري العميم .2

 .أن الرفق به انتظام خري ادلارين واتساع أمرهما، ويف العنف ضد ذلك .3

 .إن احلرمان من اخلري من أشد أسايلب الرتهيب .4

 . أنه ينبيغ لإلنسان اذلي يريد اخلري أن يكون دائما رفيقا حىت ينال اخلري .5

 املراجع:املصادر و

ؤسسة صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني, م
، لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة, ه. تطريز رياض الصاحلني1407الرسالة, الطبعة الرابعة عرشة, 

ه. كنوز رياض الصاحلني، إرشاف محد 1426ه. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني, دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة، 1423الطبعة األوىل، 
ه. ديلل 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  ه.1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

ه. فيض القدير 1425دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرابعة،  -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الصدييق, حتقيق خليل مأمون شيحا 
 .م1994 -ه 1415بلنان، الطبعة االوىل،  -كتب العلمية، بريوت رشح اجلامع الصغري، للمناوي، دار ال

   (4939) الرقم املوحد:

 Siapa yang terhalang dari kelembutan  من حيرم الرفق، حيرم اخلري لكه
maka dia terhalang dari seluruh kebaikan 

 :احلديث .1396
قاَل: سمعُت  -ريض اهلل عنه-عن جرير بن عبد اهلل 

من حُيَْرِم  »يُقوُل:  -َصىّل اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-رَُسوَل اَّللَّ 
ْفَق، حُيَْرِم اخلري لكه  .«الرِّ

** 

1396. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Siapa yang terhalang dari 

kelembutan maka dia terhalang dari seluruh kebaikan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث حث ىلع الرفق يف مجيع األمور، وأن من 
 .ترصف بالعنف والشدة فإنه حيرم اخلري فيما فعل

** 

Hadis ini mendorong kita untuk berlaku lembut dalam 

segala urusan. Orang yang bertindak kasar dan anarkis 

akan terhalang dari kebaikan dalam perbuatannya. 
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  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -عنهما ريض اهلل-سهل بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يضمن : يلزتم باحلفظ •

 .ما بني حلييه : هما العظمان يف جانيب الفم، واملراد بما بينهما: اللسان •

 . الفْرج، وهو كناية عن الزناما بني رجليه : يعين •

 :وائد احلديثف
 .حفظ اللسان والفرج من الوقوع يف احلرام سبيل دلخول اجلنة .1

 .أن أكرث أسباب دخول انلارعدم حفظ ما بني الفرج واللسان .2

 املراجع:املصادر و

اظرين رشح رياض بهجة انل -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة  -ه. 1418الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

ديلل  -ه. 1430، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1407الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، 
رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد  -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة. 

من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه 
  أضمن َل اجلنة

Siapa yang dapat memberi jaminan 
kepadaku untuk menjaga apa yang ada di 
antara dua tulang rahangnya (lisannya) 

dan di antara kedua kakinya 
(kemaluannya), maka aku menjamin 

baginya surga. 

 :احلديث .1397
من »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن سهل بن سعد 

يضمن يل ما بني حَلْيَيِْه وما بني رجليه أضمن هل 
 «.اجلنة

** 

1397. Hadis: 

Dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa yang dapat 

memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang 

ada di antara dua tulang rahangnya (lisannya) dan di 

antara kedua kakinya (kemaluannya), maka aku 

menjamin baginya surga". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إىل أمرين يستطيع  -صىل اهلل عليه وسلم-يرشد انليب 
املسلم إذا ما الزتم بهما أن يدخل اجلنة اليت وعد اهلل 
عباده املتقني، وهذان األمران هما حفظ اللسان من 

، واألمر اثلاين حفظ -تعاىل-اتللكم بما يغضب اهلل 
 .الوقوع يف الزنا الفرج من

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberikan arahan terkait dua hal. Jika seorang 

muslim mampu memegang teguh keduanya, niscaya ia 

masuk surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk 

hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Kedua hal itu 

adalah memelihara lisan dari membicarakan sesuatu 

yang dimurkai Allah -Ta'ālā-. Kedua adalah 

memelihara kemaluan dari terperosok ke dalam 

perzinaan. 
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   (3475) الرقم املوحد:
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  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب اللباس اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ىه عن لبسهَنىَه َعْن بُلُوِس احْلَِريِر : ن •

 :وائد احلديثف
 .إال ما استثين -صىل اهلل عليه وسلم-يؤخذ من احلديث حتريم لبس احلرير ىلع اذلكور من أمة حممد  .1

ساعة أو حنو فيه استثناء قدر اإلصبعني أو اثلالث أو األربع، إذا اكن تابًعا لغريه، أما املنفرد، فال حيل منه، قليله وال كثريه كخيط مسبحة، أو  .2
 .ذلك

 املراجع:املصادر و

خاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد صحيح ابل -1
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  -2ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة،  -3ه. 1423يب، بريوت، الطبعة: العر
 .ه1414انية تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجِم، دار علماء السلف، الطبعة: اثل -4ه. 1426األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

   (3002) الرقم املوحد:

َِريِر إالَّ َمْوِضَع  َنََه َرُسوُل اهلل َعْن لُبِْس احلْ
ْرَبعٍ 

َ
ْو أ

َ
ْو ثاَلٍث، أ

َ
، أ ْصُبَعنْيِ

ُ
 Rasulullah melarang mengenakan sutra  أ

kecuali seukuran dua, tiga atau empat jari. 

 :احلديث .1398
نَّ رَُسوَل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

َ
أ

نىه عن بُلُوِس احلَِريِر إال » -صىل اهلل عليه وسلم-
 -صىل اهلل عليه وسلم-هكذا، وَرَفَع نلا رسول اهلل 

بَّابََة، والوُْسَطى ْصبَُعيِْه: الَسّ
ُ
نىه رسول اهلل »م وملسل«. أ
عن لُبْس ِاحلَِريِر إال َموِْضَع  -صىل اهلل عليه وسلم-

، أو ثالٍث، أو أربعٍ  ْصبَُعنْيِ
ُ
 «.أ

** 

1398. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaīhi wa sallam- melarang 

mengenakan sutra kecuali seperti ini. Rasulullah - 

ṣallallāhu 'alaīhi wa sallam- mengangkat dua jarinya; 

jari telunjuk dan jari tengah untuk (memperlihatkan 

kepada) kami." Dalam riwayat Muslim disebutkan, 

"Rasulullah - ṣallallāhu 'alaīhi wa sallam- melarang 

mengenakan sutra kecuali seukuran dua, tiga atau 

empat jari". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نىه اذلكور عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
لبس احلرير إال ما استثين، واملستثىن يف احلديث 
املتفق عليه أصبعني، ويف رواية مسلم أو ثالث أو 

ن مقدار أربعة أربع، فيؤخذ باألكرث؛ فال بأس م
 .أصابع من احلرير يف اللباس

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaīhi wa sallam- melarang kaum 

lelaki mengenakan sutra kecuali sesuatu yang 

dikecualikan. Hal yang dikecualikan dalam hadis yang 

diriwayatkan Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alaih) 

adalah selebar dua jari. Dalam riwayat Muslim adalah 

selebar tiga atau empat (jari). Lantas diambillah yang 

paling banyak. Dengan demikian, tidak ada masalah 

mengenakan sutra selebar empat jari dalam pakaian." 

Lihat: "Ta`sīs Al-Ahkām". 
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  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:

 112 /7اهلل عنهما: رواه ابلخاري )(. حديث ابن عباس ريض 5628رقم 112 /7حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: رواه ابلخاري ) راوي احلديث:
 .(2004رقم  3/1589(، ومسلم )5629رقم

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

 :معاين املفردات
قاء : ما يوضع فيه املاء، واكن ُيتََّخُذ من جدل •  .السِّ

 .ء يوضع فيه املاء مثل السقاء، وقد يكون كبريا أو صغريا، بينما يغلب السقاء يف الصغريالقربة : واع •

 :وائد احلديثف
 .انليه عن الرشب من فم القربة أو السقاء .1

 .انليه خاص بمن بارش بفمه باطن السقاء، أما من صب من القربة داخل إناء ثم رشب؛ فال بأس .2

لرت والعصري باحلجم العائيل كذلك ال يرشب من فتحتها مبارشة؛ ألنه  3جالون املاء سعة األواين الكبرية احلديثة املصنوعة من مواد أخرى مثل  .3
 .قد يقذره ىلع غريه وقد يكون فيها يشء صغري مؤذ ال يراه الشارب

 املراجع:املصادر و

حلني، للهاليل، م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصا1987 -ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
 ابلخاري، صحيح. ه1415 اثلانية، الطبعة بريوت، –نرش: دار ابن اجلوزي. عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي، نرش: دار الكتب العلمية 

يح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد صح. ه1422 األوىل، الطبعة ،(ابلايق عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) انلجاة طوق دار: نرش
 - ه1428 األوىل، الطبعة بريوت، - كثري ابن دار الفحل، ماهر: حتقيق للنووي، الصاحلني، رياض. بريوت –عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .م2007
   (5451) الرقم املوحد:

ْن  -صَّل اهلل عليه وسلم-َنََه رسوُل اهللِ 
َ
أ

قاءِ أو الِقْرَبةِ  َب ِمْن يِف السر   يرُْشَ
Rasulullah -ṣallallahu 'alaihi wasallam- 
melarang minum dari mulut teko atau 

qirbah (kantong air dari kulit). 

 :احلديث .1399
 -ريض اهلل عنهم-عن أيب هريرة وعبد اهلل بن عباس 

ْن يرُْشََب  -صىل اهلل عليه وسلم-قاال: َنىَه رسوُل اهللِ 
َ
أ

قاِء أو الِقْرَبِة.  ِمْن يِف السِّ

** 

1399. Hadis: 

Dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas -raḍiyallahu 

'anhum- secara marfū': "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- melarang minum dari mulut teko atau qirbah 

(kantong air dari kulit)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن الرشب من فم  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
السقاء من أجل ما خُياف من أًذى، عىس أن يكون 

 .فيه ما ال يراه الشارب حىت يدخل يف جوفه

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang minum dari 

bibir teko karena dikhawatirkan ada penyakit. Mungkin 

saja di bibirnya ada (penyakit) yang tidak dapat dilihat 

oleh orang yang minum sehingga masuk ke dalam 

perutnya. 
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  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة اتلصنيف:

 ."Kami dilarang untuk menyusahkan diri"  فنُِهَينا عن اتلََّكُّ 

 :احلديث .1400
 قال: نُِهيَنا عن اتلَّلَكُّف. -ريض اهلل عنه-عن عمر 

** 

1400. Hadis: 

Dari Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Kami 

dilarang untuk menyusahkan diri". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث: أنهم "نهوا  -ريض اهلل عنه-مر خيرب ع
صىل اهلل عليه -عن اتلَّلكف" وانلايه هو رسول اهلل 

؛ ألن الصحايب إذا قال: "نهينا" فإن هذا هل -وسلم
صىل -حكم الرفع يعين كأنه قال: نهانا رسول اهلل 

عن اتللكف.  واتللكف: هو لك فعل  -اهلل عليه وسلم
به أمام اآلخرين وليس  وقول حياول صاحبه الظهور

فيه . فمثال القول: كرثة السؤال، وابلحث عن األشياء 
الغامضة اليت ال جيب ابلحث عنها، واألخذ بظاهر 

ريض اهلل -الرشيعة وقبول ما أتت به، وعن أنٍس 
قال: كنَّا عند عمر وعليه قميٍص يف ظهِره أربع  -عنه

بًّا(، فقال: هذه 
َ
الفاكهة قد رقاع، فقرأ )َوَفاِكَهًة َوأ

ب؟ ثم قال: "قد نهينا عن اتللكّف".  
َ
عرفناها، فما األ

والفعل: كأن يزنل به َضيف فيتلكف هل بما يَشق 
عليه، بل وربما حيمله ذلك ىلع االستدانة وقد ال جيد 
هلذا ادلين وفاء، فيلحق بنفسه الرضر يف ادلنيا 
واآلخرة. فعىل املسلم أن ال يتلكف يف األمور، بل 

صىل اهلل عليه -مور وسطا كما اكن حاهل جيعل األ
 .ال يُمسك موجوًدا وال يتلكف معدوًما -وسلم

** 

Umar -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan dalam Hadis 

ini, "Sesungguhnya mereka dilarang untuk 

memaksakan diri." Yang melarang dalam Hadis ini 

adalah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Jika 

para sahabat berkata, "Kami dilarang," maka ini 

memiliki hukum Rafa' (disandarkan kepada 

Rasulullah), Yakni, seakan-akan ia mengatakan, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang kami 

untuk memaksakan diri." At-Takalluf adalah perbuatan 

dan ucapan tidak berguna yang dikerjakan dengan 

kepayahan. Contoh ucapan, sebagaimana yang 

disebutkan dalam Hadis di bab ini. Umar -raḍiyallāhu 

'anhu- hendak menanyakan banyak hal dan mencari 

sesuatu yang samar yang tidak harus diselidiki, dan 

mengambil makna literal dari syariat serta menerima 

apa yang dibawanya. Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Kami sedang bersama Umar. Ia mengenakan 

pakaian yang di bagian punggungnya terdapat empat 

tambalan, lalu ia membaca, "Dan buah-buahan serta 

rerumputan." Ia berkata, "Buah-buahan sudah kami 

ketahui, lantas apa yang dimaksud dengan Al-Abb?" 

Lalu ia berkata lagi, "Kami diperintahkan untuk tidak 

menyusahkan diri." Adapun perbuatan, contohnya ada 

tamu datang kepada seseorang lalu ia memaksakan 

dirinya untuk menjamunya dengan melakukan sesuatu 

yang membuatnya jatuh dalam kesulitan. Bahkan 

mungkin saja hal ini mendorongnya untuk berhutang 

dan terkadang tidak mendapatkan sesuatu untuk 

membayar hutangnya sehingga ia menimpakan 

bahaya kepada dirinya di dunia dan akhirat. 

Seyogyanya seorang muslim tidak memaksakan diri 

dalam segala urusan, tetapi ia harus menjadikan 

segala urusan pertengahan sebagaimana tauladan 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau 

tidak mengekang harta yang ada dan tidak 

memaksakan diri mencari sesuatu yang tidak ada. 

Riyadhush Shalihin, hlm (464), Fathul Bari, (13/271), 

An-Nihayah fi Gharibil Hadis wa Al-Atsar, (4/196). 
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 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وهو مرض بالعقل اتللكف : حماولة الظهور بمظهر غري حقييق، أو هو لك فعل أو قول حياول صاحبه اتلجمل به أمام اآلخرين، وال مصلحة فيه،  •

ين  .أو ابلدن، أو ادلِّ

 :وائد احلديثف
 .انليه عن اتلَّلكف واحلَثِّ ىلع ابلُعد عنه يف لكِّ يشء .1

 املراجع:املصادر و

 ـهرياض الصاحلني، تأيلف :  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه  صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل  1428ي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، حميي ادلين حيىي بن رشف انلوو

 ـهرشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: 1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 ـه                فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديث:  1426بعة: دار الوطن للنرش، الط

 ـهانلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري،  1379بريوت،  -حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة 
حممود حممد الطنايح تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل  -ارش: املكتبة العلمية، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى انل

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل،  -محد، دار العاصمة 
   (8945) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األسقية : مجع سقاء، وهو ما يوضع فيه املاء، واكن ُيتََّخُذ من جدل •

 .اختناث األسقية : أي: أن تُثىن أفواهها ويرشب منها •

 :وائد احلديثف
 .شية وجود يشء يؤذيه فيه، فينساب إىل بطنه ويترضر بهكراهة الرشب من فم اإلناء اذلي ال يُرى ما يف داخله، خ .1

 .انليه عن كرس أفواه األسقية، والرشب منها .2

 .احلفاظ ىلع سالمة املسلم .3

لرت فأكرث وجالون العصائر باحلجم العائيل كذلك ال يرشب من فتحتها ألنه يقذره ىلع  3األوعية احلديثة الكبرية، مثل جالون املاء اذلي سعته  .4
 .غريه، وألنه قد يكون فيها يشء صغري مؤذ ال يراه الشارب

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض 1426لوطن للنرش، الرياض, الطبعة: رشح رياض الصاحلني, املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني, انلارش: دار ا
م. 1987 -ه 1407الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 

ح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحي
 .بريوت –ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 1422ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 

   (5452) الرقم املوحد:

عن  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهللِ  نَه
ْسِقَيةِ 

َ
ٌ    اْختَِناِث األ Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang memotong (mulut) geriba. 

 :احلديث .1401
قال: نىه  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيٍد اخلُْدرِيِّ 

عن اْخِتنَاِث  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهلِل 
ْسِقيَِة.

َ
 األ

** 

1401. Hadis: 

Dari Abu Sa'id al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

memotong (mulut) geriba". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن تكرس أفواه  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
، ثم يرشب منها؛ ألنه قد يكون فيها األسقية وتُثىن

 .أشياء مؤذية, فتدخل إىل بطنه فيترضر بها

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang tindakan 

memotong mulut-mulut geriba dan 

membengkokkannya lalu minum (langsung) darinya. 

Sebab, mungkin saja dalam geriba itu terdapat 

berbagai hal yang membuat sakit kemudian masuk ke 

dalam perutnya sehingga membahayakannya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ل والرشبالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األك اتلصنيف:

 .جه وأمحد وادلاريمرواه أبو داود والرتمذي وابن ما راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يتنفس : اتلنفس إدخال انلفس إىل الرئتني، وإخراجه منهما •

 .ينفخ : انلفخ: إخراج الريح من الفم •

 :وائد احلديثف
 .نفس يف اإلناء؛ ملا يف ذلك من املضار واملفاسد, والسنة اتلنفس خارج اإلناءانلَّيه عن اتل .1

 .انليه عن انلفخ يف الطعام والرشاب؛ ئلال يتقذر به من الزباق أو أثر راحئة كريهة تعلق باملاء .2

 .أن السنة ملن أراد أن يتنفس أثناء رشبه أن يفصل اإلناء عن فمه, ِبيث يتنفس خارجه .3

 .لة اكملة, ضبطت مجيع اتلرصفات واألفعال باألحاكم واآلداب املناسبةأن الرشيعة شام .4

أن  -صَّل اهلل عليه وسلم-نَه رسول اهلل 
  يتنفس يف اإلناء، أو ينفخ فيه

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang bernapas di dalam wadah air 

(bejana) atau meniupnya. 

 :احلديث .1402
نىه رسول »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

َس يف اإلناء، أو أْن يُتَنَ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  فَّ
 «.ُينَْفَخ فيه

** 

1402. Hadis: 

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

bernapas di dalam wadah air (bejana) atau 

meniupnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث فيه بيان أدب من آداب األكل والرشب, 
وهو انليه عن اتلنفس وانلفخ يف اإلناء اذلي يؤلك أو 
يرشب منه, فأما انليه عن اتلنفس يف اإلناء فلما يف 
ذلك من املضار: كتقذير اإلناء؛ والرشاب ىلع 

ا أنَّه يتنفس ويرشب يف آٍن الشارب، بعد املتنفس، كم
كما جاء -واحد، فربَّما سبَّب هل االختناق، فالرشب 

،  -يف السنة ، وأذلُّ
ُ
من ثالثة أنفاس خارج اإلناء أمرأ

, ويف هذا احلديث أيضا انليه عن انلفخ يف 
ُ
وأهنأ

الطعام والرشاب ألي سبب كسخونة, أو إلزالة 
ذر به يشء؛ وذلك محايًة للطعام والرشاب؛ ئلال يتق

 .من الزباق, أو أثر راحئة كريهة تعلق باملاء

** 

Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang salah 

satu adab makan dan minum yaitu larangan untuk 

bernapas dan meniup di dalam wadah air (bejana) 

yang digunakan untuk makan atau minum. Adapun 

larangan untuk bernapas di dalam bejana karena hal 

itu terdapat kemudaratan seperti dapat mengotori 

bejana dan minuman itu bagi orang yang meminumnya 

setelah bernapas di dalamnya. Demikian pula jika ia 

bernapas dan minum sekaligus, maka kemungkinan 

dapat menyebabkan tersedak. (Adab) minum -

sebagaimana disebutkan di dalam as-Sunnah- dengan 

tiga kali napas di luar bejana itu lebih nikmat, lebih 

lezat, dan lebih segar. Di dalam hadis ini juga terdapat 

larangan untuk meniup makanan dan minuman apapun 

sebabnya seperti panas atau untuk menghilangkan 

sesuatu. Hal itu untuk menjaga makanan dan minuman 

agar tidak terkotori dengan ludah atau bekas bau tak 

sedap yang mengenai air. 
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 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، ص .  بريوت –يدا سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِّ
شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية،  أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد: تأيلف الرتمذي، سنن

م. مسند 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  - ـه   مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  1395
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين,  ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم(, أبو حممد

م سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين،  2000 - ـه 1412دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 
فيصل عيىس ابلايب احلليب. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد  -د عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية حتقيق: حممد فؤا

: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –نارص ادلين األبلاين, إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم 
م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح  2003 - ـه 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

م إرساء بنت عرفة، ط
ُ
ه. منحة 1427، ، املكتبة اإلسالمية، مرص1بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـهتطريز رياض الصاحلني,  1431 ـهـ  1427العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل، 
دار العاصمة للنرش واتلوزيع،  فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي, املحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد,

 .م 2002 - ـه 1423الرياض, الطبعة: األوىل، 
   (58123) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .وجبة : سقطة •

 .خريفا : اعما •

 .يهوي : أي: يزنل •

 .قعرها : القعر من لك يشء: منتىه عمقه •

 وجبتها : صوت اضطراب انلار من  نزول احلجر إيلها •

 :وائد احلديثف
 .ق جهنم، وهذا يقتيض شدة عذابها، وهو يستدِع اخلوف منهاعم .1

 .كرامة الصحابة يف سماعهم لصوت السقطة .2

 .استحباب إسناد العلم إىل اهلل تعاىل فيما ال علم لإلنسان به .3

َهَذا َحَجٌر ُريِمَ به يف انلَّارِ ُمْنُذ سْبِعنَي َخِريًفا، 
ا فهو َيْهوِي يِف انلَّارِ اآلَن حىت انتَه إىل َقْعرِهَ 

 فََسِمْعُتْم وَْجَبَتَها
 

Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam 
neraka sejak 70 (tujuh puluh) tahun, ia 
terus melayang ke dalam neraka hingga 

sekarang ia jatuh ke dalam lubangnya, lalu 
kalian pun mendengar dentumannya. 

 :احلديث .1403
ُكنَّا مع رسوِل قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َهْل »ِإذْ َسِمَع وَْجبًَة، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهللِ 
ْعلَُم. قال: « تَْدُروَن ما َهَذا؟

َ
َهَذا »قُلْنَا: اهلُل ورسوهُلُ أ

َحَجٌر ُريِمَ به يف انلَّاِر ُمنُْذ سبِْعنَي َخِريًفا، فهو َيْهِوي 
 «.َسِمْعتُْم وَْجبَتََهايِف انلَّاِر اآلَن حىت انتىه إىل َقْعِرَها فَ 

** 

1403. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Kami 

pernah bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, lalu tiba-tiba terdengar sebuah gemuruh. Lalu 

beliau bertanya: ‘Apakah kalian tahu apa ini?’ Kami 

menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.’ 

Beliau berkata: ‘Ini adalah batu yang dilemparkan ke 

dalam neraka sejak 70 (tujuh puluh) tahun, ia terus 

melayang ke dalam neraka sekarang hingga ia jatuh ke 

dalam lubangnya, lalu kalian pun mendengar 

dentumannya”.' 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اكن الصحابة مع انليب 
صىل اهلل عليه -فسمعوا سقطة، فقال رسول اهلل 

: هل تدرون ما هذا؟ فقالوا: اهلل ورسوهل أعلم. -وسلم
 فقال: هذا صوت حجر ُريم به يف انلار من سبعني

اعما، فهو يزنل يف انلار اآلن حني انتىه إىل قعرها؛ 
 .فسمعتم صوت اضطراب انلار من نزول احلجر إيلها

** 

Suatu ketika para sahabat menemani Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, lalu mereka mendengarkan bunyi 

sesuatu yang jatuh. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bertanya, “Apakah kalian mengetahui suara 

apa itu?” Mereka pun berkata, “Allah dan Rasul-Nya 

lebih mengetahui.” Beliau pun menjawab, “Itu adalah 

batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 (tujuh 

puluh) tahun, ia terus melayang ke dalam neraka 

hingga sekarang ia sampai ke dalam keraknya, maka 

kalian pun mendengar getaran neraka akibat 

sampainya batu itu ke dasarnya.” 
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 إثارة املعلم االهتمام واالنتباه قبل ابليان؛ يلكون أدَع إىل اإلفهام .4

 املراجع:املصادر و

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

بريوت،  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة  -ه. 1418وىل، الطبعة األ -اهلاليل، دار ابن اجلوزي 
الرياض، الطبعة  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -ه. 1407الطبعة الرابعة عرش، 

 .ه1430الطبعة األوىل،  -صاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا كنوز رياض ال -ه. 1417األوىل، 
   (3370) الرقم املوحد:
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هذا أثْنَْيُتْم عليه خريا، فَوََجبْت َل اجلنَّة، وهذا 
ا، فَوََجَبْت َل انلَّار، أنتم ُشهداء  أثْنَْيُتمْ  عليه رَشَّ

 اهلل يف األرض
 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia 
menuturkan, "Mereka (sebagian sahabat) 

melewati satu jenazah, lalu mereka memuji 
jenazah itu dengan kebaikan maka Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"  ٍTelah ditetapkan (baginya)." Kemudian 
mereka melewati jenazah lain dan mereka 
mengatakan keburukan pada jenazah itu, 
maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Telah ditetapkan (baginya)." 
Umar bin al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- 
bertanya, "Apa yang telah ditetapkan?" 

Beliau bersabda, "Jenazah ini kalian puji 
dengan kebaikan maka surga ditetapkan 

bagi dirinya, sedangkan jenazah itu kalian 
mengatakan keburukan padanya maka 

neraka ditetapkan untuknya. Kalian adalah 
saksi-saksi Allah di muka bumi." (Muttafaq 

'Alaih). 

 :احلديث .1404
ْثنَْوا  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

َ
وا جبَنَاَزٍة، فأ قال: َمرُّ

: -صىل اهلل عليه وسلم-عليها خريا، فقال انليب 
ْثَنْوا عليها رشا، فقال « وََجبَْت »

َ
وا بأخرى، فأ ثم َمرُّ

، فقال عمر بن «وََجبَْت »: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
هذا »بَْت؟ فقال: : ما وَجَ -ريض اهلل عنه-اخلطاب 

ثْنَيْتُم عليه 
َ
ثْنَيْتُْم عليه خريا، فوََجبَْت هل اجلنة، وهذا أ

َ
أ

 «.رشا، فوََجبَْت هل انلار، أنتم ُشَهَداُء اهلل يف األرض

** 

1404. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia menuturkan, "Mereka 

(sebagian sahabat) melewati satu jenazah, lalu mereka 

memuji jenazah itu dengan kebaikan maka Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "  ٍTelah 

ditetapkan (baginya)." Kemudian mereka melewati 

jenazah lain dan mereka mengatakan keburukan pada 

jenazah itu, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Telah ditetapkan (baginya)." Umar bin al-

Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- bertanya, "Apa yang 

ditetapkan?" Beliau bersabda, "Jenazah ini kalian puji 

dengan kebaikan maka surga ditetapkan bagi dirinya, 

sedangkan jenazah ini kalian mengatakan keburukan 

padanya maka neraka ditetapkan untuknya. Kalian 

adalah saksi-saksi Allah di muka bumi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وا ىلع جنازة فشهدوا هلا باخلري  إن بعض الصحابة َمرُّ
صىل -واالستقامة ىلع رشيعة اهلل، فلما سمع انليب 

صىل اهلل عليه -م عليها قال ثناءه -اهلل عليه وسلم
: وَجَبت، ثم مروا جبنازة أخرى، فشهدوا عليها -وسلم

: وَجبَْت. -صىل اهلل عليه وسلم-بالسوء، فقال انليب 
: ما معىن: -ريض اهلل عنه-فقال عمر بن اخلطاب 

: -صىل اهلل عليه وسلم-"وَجبت" يف املوضعني؟ فقال 
تقامة، فهذا إن من َشِهْدتم هل باخلري والصالح واالس

** 

Sebagian sahabat melewati satu jenazah, lalu mereka 

memberikan kesaksikan berupa kebaikan, kesalehan 

dan sikap istiqamah di atas syariat Allah untuk jenazah 

ini. Ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendengar 

pujian mereka, beliau bersabda, "Telah ditetapkan 

(baginya)." Kemudian mereka melewati jenazah lain 

dan mereka memberikan kesaksikan berupa 

keburukan untuk jenazah itu. Lantas Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Telah ditetapkan 

(baginya)." Umar bin al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- 

bertanya, "Apa maksud "telah ditetapkan (baginya)" di 
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 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمه

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وجبت : أي ثبت ما قيل عنه واستحق عليه اجلزاء •

 :وائد احلديثف
، خبالف اليح، فإنه قد يكون سببا يف الرياء أو الكرب، وغري ذلك من أمراض -تعاىل-جواز اثلناء ىلع امليت؛ ألن فيه شهادة هل عند اهلل  .1

 .انلفوس

 .والصدق دون غريهم من الفسقة واملنافقني، فإن شهادتهم مرودة عليهم الُمعترب يف مثل هذه الشهادة أهل الفضل .2

 .بيان فضيلة هذه األمة، فهم شهداء اهلل يف األرض .3

 .جواز ذكر الَمرء بما فيه من َخرٍي أو رَشٍّ وال يكون ذلك من الِغيبة .4

 .جواز الشهادة قبل االستشهاد، وقبوهلا قبل االستفصال .5

 .ل يف الكم املتلكمجواز السؤال حال وجود اإلشاك .6

ا أْشلك عليه -صىل اهلل عليه وسلم-، فإنه بادر بسؤال انليب -ريض اهلل عنه-فضيلة عمر  .7  .َعمَّ

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش 1397نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ري، حتقيق: م.         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابو1997 -ه1418سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 بن ماهر. د: حتقيق انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
نلارش: دار طوق انلجاة ا انلارص، زهري حممد: حتقيق ابلخاري، إسماعيل بن حممد: تأيلف ابلخاري، صحيح.   ه1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني

ه.  اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: د/ حممد إسحاق حممد إبراهيم ، انلارش: مكتبة دار 1422الطبعة: األوىل، 
انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب،  ه.            املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف1432السالم، الطبعة: األوىل، 

ه.     رشح الطييب ىلع 1426ه. رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 1392الطبعة: اثلانية 
 -مكة املكرمة-هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز مشاكة املصابيح، تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: د. عبد احلميد 

 .م 1997 - ـه 1417الرياض، الطبعة: األوىل، 
   (8876) الرقم املوحد:

وََجبْت هل اجلنَّة، ومن َشِهْدتم عليه بالسوء، فهذا 
وََجبْت هل انلار، ولعله اكن مشهورا بنفاق وحنوه. ثم 

أن من شهد هل أهل  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب 
الصدق والفضل والصالح من استحقاقه اجلنة أو 

 .انلار يكون كذلك

dua sabda tersebut?" Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Orang yang kalian beri kesaksian 

berupa kebaikan, kesalehan dan sikap istiqamah ia 

ditetapkan masuk surga, sedang orang yang kalian beri 

kesaksian berupa keburukan ia ditetapkan masuk 

neraka. Boleh jadi orang kedua ini terkenal berbuat 

munafik dan semacamnya. Kemudian Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa orang 

yang diberi kesaksian oleh orang-orang yang jujur, baik 

dan saleh bahwa ia layak masuk surga atau neraka, 

maka ia akan menjadi seperti itu. 
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 Orang ini lebih baik dari sepenuh bumi  هذا َخرٌي من ِملءِ األرض مثل هذا
orang seperti tadi. 

 :احلديث .1405
قال:  -ريض اهلل عنه-هل بن سعد الساعدي عن س

فقال لرجل  -صىل اهلل عليه وسلم-َمرَّ رجٌل ىلع انليب 
، فقال: رجل من «ما رأيُك يف َهذا؟»عنده جالٌس: 

رشاف انلاس، هذا واهلل َحِريٌّ إن َخطب أن ُينَْكَح، 
َ
أ

َع، فَسكت رسول اهلل  صىل اهلل -وإن َشفع أن يَُشفَّ
-رجٌل آخر، فقال هل رسول اهلل  ثم مرَّ  -عليه وسلم

فقال: يا « ما رأيُك يف هذا؟»: -صىل اهلل عليه وسلم
رسول اهلل، هذا رجٌل من فقراء املسلمني، هذا َحِريٌّ 
َع، وإن  إن َخطب أن ال ُينَْكَح، وإن َشَفَع أن ال يَُشفَّ

صىل اهلل -قال أن ال يُسمع لقوهل، فقال رسول اهلل 
 «.من ِملِء األرض مثل هذا هذا َخريٌ »: -عليه وسلم

** 

1405. Hadis: 

“Seorang pria pernah melintasi Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam. Lalu beliau bertanya kepada seorang yang 

duduk bersama beliau: ‘Apa pendapatmu tentang 

orang ini?’ Orang itu menjawab: ‘Ia termasuk orang 

terhormat di tengah manusia. Demi Allah, jika ia 

melamar, maka ia layak untuk dinikahkan. Jika ia 

memberi syafaat, maka ia layak diterima syafaatnya.’ 

Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam terdiam. 

Kemudian melintas pria lain, lalu Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam bertanya kepada (yang duduk 

dengan beliau): ‘Apa pendapatmu tentang orang ini?’ 

Ia menjawab: ‘Wahai Rasulullah, ini adalah orang fakir 

di tengah kaum muslimin. Jika orang ini melamar, ia 

pantas ditolak. Jika ia memberi syafaat, maka 

syafaatnya akan ditolak. Jika ia berucap, maka 

ucapannya tidak didengarkan.’ Lalu Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda: "Orang ini 

lebih baik dari sepenuh bumi orang seperti tadi”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث : مرَّ بانليب  معىن
رجالن، أحدهما: من أرشاف القوم، وممن هل لكمة 
فيهم، وممن جياب إذا خطب، ويسمع إذا قال، واثلاين 
بالعكس، رجل من ضعفاء املسلمني ليس هل قيمة، 
إن خطب فال جياب، وإن شفع فال يشفع، وإن قال 

: )هذا -وسلم صىل اهلل عليه-فال يسمع. فقال انليب 
-خري من ِملء األرض مثل هذا( أي: خري عند اهلل 

من ِملء األرض من مثل هذا الرجل اذلي  -عز وجل
ال  -سبحانه وتعاىل-هل رشف وجاه يف قومه؛ ألن اهلل 

ينظر إىل الرشف، واجلاه، والنسب، واملال، والصورة، 
واللباس، واملركوب، واملسكون، وإنما ينظر إىل 

، ويف احلديث: )إن اهلل ال ينظر إىل القلب والعمل
صوركم، وال إىل أموالكم، ولكن إنما ينظر إىل 

(. 2564قلوبكم وإىل أعمالكم(، رواه مسلم برقم )
، -عز وجل-فإذا صلح القلب فيما بينه وبني اهلل 

خائفاً منه،  -تعاىل-وأناب إىل اهلل، وصار ذاكراً هلل 
، فهذا هو -ز وجلع-خمبتاً إيله، اعماًل بما يريض اهلل 

** 

Makna hadis ini adalah bahwa pernah melintas di 

hadapan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dua orang 

pria; salah satu dari mereka merupakan orang 

terhormat di tengah kaumnya, yang memiliki suara di 

tengah mereka, yang diterima jika melamar, yang 

didengarkan jika berbicara. Sementara orang kedua 

justru sebaliknya: seorang pria lemah di tengah kaum 

muslimin yang tidak memiliki nilai. Jika melamar, 

ditolak diterima. Jika memberi syafaat, tidak diterima. 

Jika berkata, tidak didengarkan. Maka Nabi Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam berkata: “Orang ini lebih baik dari 

sepenuh bumi orang seperti tadi”, maksudnya: lebih 

baik di sisi Allah 'Azza wa Jalla dari sepenuh bumi 

orang seperti yang memiliki kemuliaan dan kedudukan 

di tengah kaumnya ini; karena Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā- tidak melihat kepada kehormatan, kedudukan, 

keturunan, harta, penampilan, pakaian, kendaraan dan 

tempat tinggal. Ia hanya melihat kepada hati dan amal. 

Dalam hadis lain dikatakan: “Sesungguhnya Allah tidak 

melihat kepada rupa kalian, tidak pula kepada harta 

kalian. Namun Ia hanya melihat kepada hati dan amal 

kalian.” (HR. Muslim, no: 2564) Sehingga bila hati itu 

mempunyai hubungan yang baik dengan Allah 'Azza 

wa Jalla, selalu kembali kepada Allah, selalu 
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  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < الزهد والورع اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . مر رجل : قيل لعله األقرع بن حابس أو عيينة بن حصن ، والرجل اآلخر قيل: هو مجيل بن رساقة الغفاري •

 .حري : حقيق وجدير •

 شفع : الشفاعة : اتلوسط التلماس العفو أو اتلخفيف من العقوبة من غري ديلل •

 :وائد احلديثف
 .االستهانة بالفقراء واملستورين ، فرب أشعث أغرب خري من ِملء األرض من األثرياء وأصحاب املظاهر احلث ىلع عدم .1

 اتلفاضل بني انلاس باتلقوى ، قال تعاىل : ) إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ( .2

 .الرتغيب يف إنكاح الصاحلني والصاحلات، ولو اكنوا فقراء؛ ألنهم األكفاء يف ادلين .3

 .د حيازة ادلنيا ال أثر هل يف املجتمع اإلساليم ، ومن فاته حظه من ادلنيا أمكنه االستعاضة عنه باألعمال الصاحلة واتلقوىإن السيادة ملجر .4

 .جواز استفتاح العالم جلسته بسؤال تالميذه .5

 .اهلل ال ينظر إىل صور انلاس وأمواهلم وأحسابهم وأنسابهم .6

 .كفاء يف ادلين واخللقالرتغيب يف إنكاح الصاحلني والصاحلات؛ ألنهم أ .7

 .ال قيمة للعرف السائد اذلي خيالف الرشع .8

 .اتللكم ىلع من لم يكن حارضا يلعلم انلاس أمره، أو يلحذروا رشه ، ال يعد من الغيبة املحرمة .9

وليس هل قيمة عند  فيه أن الرجل قد يكون ذا مزنلة اعيلة يف ادلنيا، ولكنه ليس هل قدر عند اهلل، وقد يكون يف ادلنيا ذا مرتبة منحطة .10
 .انلاس وهو عند اهلل خري من كثري ممن سواه

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد 1430كنوز رياض الصاحلني، أ. د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل، 
حممد أمني لطيف، مؤسسة  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن 

م.  رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، 1977 - ـه1397الرسالة، بريوت  الطبعة األوىل، 
بريوت، الطبعة األوىل،  -ني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياس1426الرياض، الطبعة: 

 .ه1422م.  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 2007 - ـه1428
   (3880) الرقم املوحد:

الكريم عند اهلل، وهذا هو الوجيه عنده، وهذا هو 
 .اذلي لو أقسم ىلع اهلل ألبره

mengingat Allah Ta‘ala, takut dan tunduk kepadaNya, 

melakukan apa yang diridhai Allah 'Azza wa Jalla; 

maka inilah manusia yang mulia di sisi Allah. Inilah 

orang yang terhormat di sisiNya. Inilah orang yang jika 

ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Ia akan 

memenuhinya. 
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يف قلوب عباده،  -تعاىل-لها اهلل هذه رمحة جع
  وإنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء

Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan 
di dalam hati hamba-hamba-Nya. Dan 

Allah hanya mengasihi hamba-hamba-Nya 
yang penuh kasih. 

 :احلديث .1406
قال: ُرفع إىل  -ريض اهلل عنهما-عن أسامة بن زيد 

ابن ابنته وهو يف   -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
صىل اهلل عليه -املوت، ففاضت عينا رسول اهلل 

هذه »فقال هل سعد: ما هذا يا رسول اهلل؟! قال:  -وسلم
يف قلوب عباده، وإنما يرحم  -تعاىل-رمحة جعلها اهلل 

 «.اهلل من عباده الرمحاء

** 

1406. Hadis: 

Dari Usāmah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- disodori 

cucu laki-laki dari anak perempuannya yang sudah 

meninggal lalu kedua mata Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi 

wa sallam- berlinang. Maka Sa'ad berkata kepadanya, 

"Apakah ini wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ini 

adalah kasih sayang yang Allah jadikan di dalam hati 

hamba-hamba-Nya. Dan Allah hanya mengasihi 

hamba-hamba-Nya yang penuh kasih". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ب رسول اهلل أخرب أسامة بن زيد اذلي اكن يلقب ِبِ 
صىل اهلل عليه وسلم أن إحدى بنات الرسول صىل 
اهلل عليه وسلم أرسلت إيله رسوال، تقول هل إن ابنها 
قد احترض، أي: حرضه املوت. وأنها تطلب من انليب 
صىل اهلل عليه وسلم أن حيرض، فبلغ الرسوُل رسوَل 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال هل انليب صىل اهلل عليه 

))مرها فلتصرب وتلحتسب، فإن هلل ما أخذ وسلم: 
وهل ما أعطى، ولك يشء عنده بأجل مسىم((: أمر 
انليب عليه الصالة والسالم الرجل اذلي أرسلته ابنته 

بهذه اللكمات: قوهل:  -أم هذا الصيب-أن يأمر ابنته 
))فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى(( هذه اجلملة عظيمة؛ 

خذ منك شيئا فهو ملكه، إذا اكن اليشء لكه هلل، إن أ
وإن أعطاك شيئا فهو ملكه، فكيف تسخط إذا أخذ 
منك ما يملكه هو؟ وهلذا يسن لإلنسان إذا أصيب 
بمصيبة أن يقول ))إنا هلل وإنا إيله راجعون(( يعين: 
حنن ملك هلل يفعل بنا ما يشاء، وكذلك ما حنبه إذا 

هل ما أخذ وهل  -عز وجل -أخذه من بني أيدينا فهو هل
ما أعطى، حىت اذلي يعطيك أنت ال تملكه، هو هلل، 
وهلذا ال يمكن أن تترصف فيما أعطاك اهلل إال ىلع 
الوجه اذلي أذن لك فيه؛ وهذا ديلل ىلع أن ملكنا ملا 
يعطينا اهلل ملك مؤقت. قوهل: ))بأجل مسىم(( أي: 
، فإذا أيقنت بهذا؛ إن هلل ما أخذ وهل ما أعطي،  ُمعنيَّ

** 

Usāmah bin Zaid yang dijuluki kekasih Rasulullah -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- menyebutkan bahwa putri 

Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- mengutus 

seseorang untuk mengabarkan bahwa putranya 

sedang sekarat seraya meminta beliau untuk hadir. 

Maka utusan itu menyampaikannya kepada Rasulullah 

-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-. Beliau kemudan 

bersabda, "Perintahkan dia (putrinya) untuk bersabar 

dan mengharap pahala (dari Allah), karena 

sesungguhnya milik Allah apa yang diambilnya dan 

miliknya juga apa yang diberikan-Nya, serta segala 

sesutu di sisi-Nya memiliki ajal yang telah ditetapkan." 

Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- mengajarkan kalimat 

yang agung, "fa inna lillāhi mā akhaża wa lahu mā a'ṭā" 

Ini merupakan kalimat yang agung maknanya. Jika 

segala sesuatu milik Allah. Maka bila Allah ambil, itu 

memang miliknya dan jika Allah berikan, itu juga 

miliknya. Jadi bagaimana kamu boleh marah jika Dia 

mengambil darimu sesuatu yang memang merupakan 

milik-Nya? Oleh karena itu disunahkan bagi seseorang 

apabila ditimpa musibah untuk menguapkan: "Innā 

lillāhi wa innā ilaihi rājiuun". Yakni bahwa kami adalah 

milik Allah dia berbuat terhadap kami apa yang Dia 

kehendaki. Demikian pula apa yang kami cintai, jika Dia 

mengambilnya dari kami, maka itu adalah milik-Nya -

'Azza wa Jalla-. Miliknya apa yang Dia ambil dan milik-

Nya juga apa yang Dia berikan. Bahkan yang Dia 

berikan kepadamu, bukanlah menjadi milikmu, semua 

itu milik Allah. Oleh karena itu kamu tidak boleh 

menggunakan apa yang diberikan Allah keculai sesuai 

dengan apa yang diizinkan-Nya. Ini merupakan bukti 
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  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-أسامة بن زيد بن حارثة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نبابن ابنته : أي: زي •

 .وهو يف املوت : أي: يف مقدماته •

 .ففاضت عيناه : امتألت عيناه بادلموع حىت سالت ىلع وجهه •

 .-عنه اهلل ريض–فقال هل سعد : هو ابن عبادة  •

 .ما هذا يا رسول اهلل : سؤال عن سبب بكائه وحكمته •

 .هذه رمحة : أي: ابلاكء ىلع امليت من الرمحة والشفقة يف القلب •

 .ده الرمحاء : إنما يرحم اهلل ِمن عباده َمن يرحم عبادهيرحم اهلل من عبا •

أجل مسِم؛ اقتنعت. وهذه اجلملة ولك يشء عنده ب
األخرية تعين أن اإلنسان ال يمكن أن يغري املكتوب 
املؤجل ال بتقديم وال بتأخري، كما قال اهلل: )للك أمة 
أجل إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال 

( فال فائدة من 49يستقدمون( )يونس: من اآلية
اجلزع والتسخط؛ ألنه وإن جزعت أو تسخطت لن 

 شيئا من املقدور. ثم إن الرسول أبلغ بنت انليب تغري
صىل اهلل عليه وسلم ما أمره أن يبلغه إياها، ولكنها 
أرسلت إيله تطلب أن حيرض، فقام عليه الصالة 
والسالم هو ومجاعة من أصحابه، فوصل إيلها، فرفع 
إيله الصيب ونفسه تتقعقع؛ أي تضطرب، تصعد 

والسالم ودمعت وتزنل، فبىك الرسول عليه الصالة 
هو سيد  -عيناه. فقال سعد بن عبادة واكن معه

: ما هذا؟ ظن أن الرسول صيل اهلل عليه -اخلزرج
وسلم بكى جزاع، فقال انليب عليه الصالة والسالم: 
))هذه رمحة(( أي بكيت رمحة بالصيب ال جزاع 
باملقدور، ثم قال عليه الصالة والسالم: ))إنما يرحم 

اء(( فيف هذا ديلل ىلع جواز اهلل من عباده الرمح
 .ابلاكء رمحة باملصاب

bahwa kepemilikan kita terhadap apa yang diberikan 

oleh Allah kepada kita ada merupakan milik Allah. 

Sabda beliau: "bi ajalin musammā" maksudnya adalah 

ajal tertentu. Jika engkau telah meyakini hal ini, yaitu 

bahwa milik Allah apa yang diambil-Nya dan milkik-Nya 

juga apa diberikan-Nya, dan segala sesuatu ada batas 

waktunya maka kamu akan kanaah. Ungkapan terakhir 

ini menunjukkan bahwa seseorang tidak mungkin 

merubah ajal yang sudah ditentukan, baik disegerakan 

atau diakhirkan. Sebagaimana firman Allah -Ta'ālā-, 

"Setiap umat memiliki ajal. Jika telah datang ajal 

mereka, tidak dapat mereka akhirkan atau majukan." 

(Yunus: 49) Jadi tidak ada manfaatnya marah dan 

murka, karena walaupun dia murka maka itu tidak akan 

merubah apapun yang sudah ditakdirkan. Kemudian 

sang utusan tersebut menyampakan kepada putri Nabi 

-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- apa yang diperintahkan 

Nabi kepadanya, akan tetapi sang putri kembali 

mengutusnya untuk memintanya datang. Beliaupun 

berangkat bersama sejumlah sahabatnya. Setibanya di 

sana beliau menggendong sang anak sedangkan 

nafasnya sesenggukan naik turun, maka Rasulullah -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- pun menangis. Sa'ad bin 

'Ubādah yang ikut bersamanya bertanya, 'Kenapa 

menangis?' Dia mengira bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 

‘alaihi wa sallam- menangis karena marah. Maka Nabi 

-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, "Ini adalah 

kasih sayang." Maksudnya adalah dia menangis 

karena mengasihi sang anak bukan karena menolak 

takdir. Kemudian beliau -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya Allah hanya mengasihi 

hamba-Nya yang pengasih." Hadis ini menjadi dalil 

dibolehkannya menangis karena mengasihi orang yang 

terkena musibah. 
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 :وائد احلديثف
 .-صىل اهلل عليه وسلم-بيان رمحة ورقة قلب انليب  .1

 .جواز ابلاكء ىلع امليت من غري عويل وال رصاخ؛ ألن ابلاكء مظهر من مظاهر رقة القلب ورمحته .2

 .تراحم العباد فيما بينهم سبب لرمحة اهلل بهم .3

 .مامه وشيخه عما يُشلك عليهجواز استفهام اتلابع من إ .4

 .جواز استحضار ذوي الفضل للمحترض؛ لرجاء داعئهم .5

 .جواز امليش إىل اتلعزية، والعيادة بغري إذن خبالف الويلمة .6

 .وجوب الصرب ىلع املصيبة .7

 .جواز تكرار ادلعوة .8

 .تقديم السالم ىلع الالكم .9

 .تسلية من نزلت به املصيبة بما خيفف من ألم مصابه .10

 .عيادة املريض ولو اكن مفضوال أو صبيا من ماكرم األخالق؛ وذللك ينبيغ ىلع أهل الفضل أال يقطعوا انلاس عن فضلهم .11

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث 1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
م. نزهة  1984ه،  1404 -بنارس اهلند، الطبعة : اثلاثلة  -راعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للمباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية العريب, بريوت. م

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن 1407املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
ه. بهجة انلاظرين رشح 1430الن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, ع

 .ه 1426رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 
   (6405) الرقم املوحد:
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  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلني اتلصنيف:

 .ه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحداحلديث األول: رواه ابلخاري. احلديث اثلاين: روا راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقَّاص  اتلخريج:
رَْداء    -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
• .  رأى : ظنَّ
 .-ريض اهلل عنه-سعد : هو سعد بن أيب وقاص أبو مصعب  •

 .، وهذا بسبب شجاعته أو حنو ذلك-ريض اهلل عنهم-هل فَضاًل ىلع َمن ُدونَه : من أصحاب رسول اهلل  أنَّ  •

 .ابُغوِِن : أعينوِن ىلع طلب الضعفاء •

  هل تنُّصون وترزقون إال بضعفائكم؟
Bukankah kalian tidak diberi pertolongan 
dan rezeki melainkan karena orang-orang 

yang lemah di antara kalian? 

 :احلديث .1407
صىل - رأى سعد أنَّ هل فَضالً ىلع َمن ُدونَه، فقال انليب

َهل ُتنرَْصون وتُْرَزقُون إِالَّ »: -اهلل عليه وسلم
ريض اهلل -عن أيب ادلرداء عويمر «. بُِضَعَفائُِكم؟

ون »مرفواعً:  -عنه ابُغوِِن الُضَعَفاء؛ َفإِنَّما تُنرَصُ
 «.وتُرَزقُون بُِضَعَفائُِكم

** 

1407. Hadis: 

Sa'ad memandang bahwa dirinya memiliki keutamaan 

di atas yang lainnya (dari para sahabat). Lantas Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Bukankah 

kalian tidak diberi pertolongan dan rezeki melainkan 

karena orang-orang yang lemah di antara kalian?." Dari 

Abu Ad-Dardā` 'Uwaimīr -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Carikan untukku orang-orang yang lemah, 

karena sesungguhnya kalian diberi pertolongan dan 

rezeki melalui orang-orang yang lemah di antara 

kalian". 

احلديث األول: صحيح احلديث   :درجة احلديث
 اثلاين: صحيح

** 

 Derajat hadis: 

يف هذين احلديثني ما يدل ىلع أنَّ الضعفاء سبب 
للنرص، وسبب للرزق يف األمة، فإذا َحنَّ عليهم 

عز -اإلنسان وَعَطف عليهم وآتاهم مما آتاه اهلل 
داء، واكن سببا ؛ اكن ذلك سببا للنرص ىلع األع-وجل

أخرب أنَّه إَِذا أنفق اإلنسان  -تعاىل-للرزق؛ ألنَّ اهلل 
-خُيِلُفها عليه. قال اهلل  -تعاىل-لَربِّه نفقة فِإنَّ اهلل 

: )وما أنفقتم من يشء فهو خيلفه وهو خري -تعاىل
 [، خُيلفه: أي يأيت خَبلَِفه وبدهل.39الرازقني( ]سبأ: 

** 

Dalam kedua hadis ini menunjukkan bahwa orang-

orang yang lemah itu menjadi sebab pertolongan 

(kemenangan) dan sebab rezeki pada umat. Jika 

manusia sayang kepada mereka, bersimpati kepada 

mereka, dan memberikan kepada mereka apa yang 

telah Allah -'Azza wa Jalla- berikan kepadanya, maka 

hal itu menjadi sebab kemenangan melawan musuh-

musuh dan sebab mendapatkan rezeki. Sebab, Allah -

Ta'ālā- telah mengabarkan bahwa apabila seorang 

manusia memberikan infak untuk (mendapatkan rida) 

Rabbnya, maka Allah -Ta'ālā- akan menggantinya. 

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Dan apa saja yang kamu 

infakkan, Allah akan menggantinya dan Dia-lah 

pemberi rezeki yang terbaik." (Saba`: 39). Kata 

"Yukhlifuhu" artinya mendatangkan ganti dan 

kompensasinya. 
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 :وائد احلديثف
 .احلض ىلع اتلواضع ومنع الرتفع ىلع اآلخرين .1

ة .2 إيمانهم وثقتهم بربِّهم، وجترُّدهم عن حظوظ انلفس  الُضعفاء مصدر خري لألمة؛ ألنهم مع ضعفهم يف أجسامهم، إالَّ أنَّهم أقوياء بربهم لّقَوّ
 .وأعراض ادلنيا؛ فذللك إذا دَعُوا اهلل بإخالص استجاب هلم، واألمة ترزق بسببهم

 .يف تأيلف القلوب وتوجيهها ملا حيبه اهلل ويرضاه -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .3

 املراجع:املصادر و

ه. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس 1415، ادلمام، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل
الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 

لصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، . ديلل الفاحلني لطرق رياض ا1975ه،  1395الطبعة: اثلانية 
ه. سنن أيب 1428ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 1425بريوت، الطبعة: الرابعة 

مد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. السنن الكربى، أمحد بن شعيب النسايئ، حققه داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حم
م. رشح رياض 2001ه،1421وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري 1426الرياض، الطبعة: الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، 
ه. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 1422انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 

لسنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: ه. املجتىب من السنن ) ا1408
ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: 1406اثلانية 

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، 1421الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىلعبد اهلل بن عبد املحسن 
 .ه1407بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 

   (3367) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أستغفر : أي: أطلب املغفرة، ويه الصفح عن اذلنب •

 .ىلع اتلوبة وأتوب إيله : أي: أعزم •

 :وائد احلديثف
 .جواز القسم ىلع اليشء تأكيدا هل، وإن لم يكن عند السامع فيه شك .1

مع كونه معصوما، وخري اخللق، وقد غفر  -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه -صىل اهلل عليه وسلم-حض األمة ىلع اتلوبة واالستغفار اقتداء بانليب  .2
 .يف ايلوم أكرث من سبعني مرةهل ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر اهلل ويتوب إيله 

 .اإلكثار من االستغفار واتلوبة؛ فإن العبد ال ينفك عن ذنب أو تقصري .3

، واستشعاره -سبحانه-ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره  -صىل اهلل عليه وسلم-استغفار انليب  .4
 .يف شكر نعمه، وهو من باب الترشيع لألمة من بعده، إىل غري ذلك من احلكموتقصري العبد مهما عمل  -تعاىل-عظم حق اهلل 

 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار -م. 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، -
صحيح -ه. 1418رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل بهجة انلاظرين رشح-ه. 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .ه1422ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
   (4808) الرقم املوحد:

 
َ
ْكرَثَ َواهللِ إين أل

َ
تُوُب إيلِه يف ايلوِم أ

َ
ْسَتْغِفُر اهلَل وأ

ةً    من َسْبِعنَي َمرَّ
Demi Allah, sesungguhnya aku beristigfar 
kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya 
dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali 

 :احلديث .1408
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْستَْغِفُر »يقول:  -سلمصىل اهلل عليه و-اهلل 
َ
َواهلِل إين أل

ةً  ْكرَثَ من َسبِْعنَي َمرَّ
َ
تُوُب إيلِه يف ايلوِم أ

َ
 .«اهلَل وأ

** 

1408. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Demi Allah, sesungguhnya aku 

beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya 

dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اذلي غفر اهلل هل ما  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
تقدم من ذنبه وما تأخر: يقسم أنه يستغفر اهلل 

مرة، واستغفار ويتوب إيله يف ايلوم أكرث من سبعني 
ال يلزم أن يكون  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه 
 -تعاىل-، واستشعاره عظم حق اهلل -سبحانه-بذكره 

وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه، وهو من باب 
 .الترشيع لألمة من بعده، إىل غري ذلك من احلكم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang sudah diampuni 

Allah dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang 

bersumpah bahwa beliau beristigfar dan bertaubat 

kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali. 
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ْن تَُكونُوا 
َ
رُْجو أ

َ
ٍد بَِيِدهِ، إينر أل واذلي َنْفُس حُمَمَّ

ْن اجَلنََّة اَل يَْدُخلَُها إال 
َ
ْهِل اجَلنَِّة وَذلَِك أ

َ
نِْصَف أ

 َنْفٌس ُمْسلَِمةٌ 
 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 
berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam suatu 
tenda, kami berjumlah kurang lebih 40 
orang. Beliau bersabda, "Apakah kalian 

rela seandainya menjadi seperempat 
penduduk surga?" Kami menjawab, "Ya". 

Kemudian beliau bersabda: "Apakah kalian 
rela seandainya menjadi sepertiga 

penduduk surga?" Kami menjawab, "Ya". 
Kemudian beliau bersabda, "Demi Żat yang 

jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, 
sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 

separuh dari jumlah penduduk surga, 
karena surga itu tidaklah dimasuki selain 

oleh jiwa yang muslim, adapun jumlah 
kalian bila dibandingkan dengan jumlah 
orang-orang musyrik hanyalah seperti 

sehelai bulu putih yang berada di kulit sapi 
hitam atau seperti sehelai bulu hitam yang 

berada di kulit sapi merah." 

 :احلديث .1409
قال: ُكنَّا مع رسوِل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

يف ُقبٍَّة حَنًْوا من أربعنَي،  -اهلل عليه وسلمصىل -اهلِل 
ْهِل اجلَنَِّة؟»فقال: 

َ
ْن تَُكونُوا ُرُبَع أ

َ
تَرَْضوَن أ

َ
قلنا: « أ

ْهِل اجلَنَِّة؟»نعم. قال: 
َ
ْن تَُكونُوا ثُلَُث أ

َ
تَرَْضْوَن أ

َ
« أ

رُْجو »قلنا: نعم، قال: 
َ
ٍد بِيَِدهِ، إينِّ أل واذلي َنْفُس حُمَمَّ

ْن تَُكونُو
َ
ْن اجلَنََّة اَل أ

َ
ْهِل اجلَنَِّة وَذلَِك أ

َ
ا نِْصَف أ

ِْك إال  ْهِل الرشِّ
َ
يَْدُخلَُها إال َنْفٌس ُمْسِلَمٌة، وما أنتم يف أ

ْعَرِة  ْسوَِد، أو اَكلشَّ
َ
ْعَرِة ابَليَْضاء يف ِجدْلِ اثلَّْوِر األ اَكلشَّ

مْحَرِ 
َ
وَْداِء يف ِجدْلِ اثلَّْوِر األ  «.السَّ

** 

1409. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Kami 

pernah bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam suatu tenda, kami berjumlah kurang 

lebih 40 orang. Beliau bersabda, "Apakah kalian rela 

seandainya menjadi seperempat penduduk surga?" 

Kami menjawab, "Ya". Kemudian beliau bersabda: 

"Apakah kalian rela seandainya menjadi sepertiga 

penduduk surga?" Kami menjawab, "Ya". Kemudian 

beliau bersabda, "Demi Żat yang jiwa Muhammad di 

tangan-Nya, sesungguhnya aku berharap kalian 

menjadi separuh dari jumlah penduduk surga, karena 

surga itu tidaklah dimasuki kecuali oleh jiwa yang 

muslim, adapun jumlah kalian bila dibandingkan 

dengan jumlah orang-orang musyrik hanyalah seperti 

sehelai bulu putih yang berada di kulit sapi hitam atau 

seperti sehelai bulu hitam yang berada di kulit sapi 

merah." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مع أصحابه يف  -صىل اهلل عليه وسلم-جلس انليب 
-خيمة صغرية، واكنوا قرابة أربعني رجال، فسأهلم 

: هل ترضون أن تكونوا ربع -صىل اهلل عليه وسلم
ال: هل ترضون أن تكونوا أهل اجلنة؟ قالوا: نعم، فق

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- duduk bersama para 

sahabatnya di dalam tenda kecil, saat itu mereka 

berjumlah sekitar 40 orang. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bertanya kepada mereka, "Apakah kalian 

rela menjadi seperempat penduduk surga?" Mereka 

menjawab, "Ya." Kemudian beliau bertanya lagi, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نلارالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .قبة : خيمة، ويه بيت صغري مستدير •

 .حنوا من أربعني : قرابة أربعني رجال •

 :وائد احلديثف
 .جواز اتلدرج وتكرار البشارة مرة بعد مرة يلكون أدَع تلجديد الشكر مرة بعد مرة .1

 .األمة هم أكرث أهل اجلنة، وهذا ديلل ىلع ماكنة هذه -صىل اهلل عليه وسلم-املسلمون من أمة حممد  .2

 .ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنة .3

 .جواز احللف بغري استحالف؛ تلأكيد احلديث بايلمني .4

 .استحباب رضب املثل تلقريب الفهم للسامعني .5

 .فهو اكئن -صىل اهلل عليه وسلم-قال العلماء: لك رجاء جاء عن اهلل تعاىل أو عن انليب  .6

 املراجع:املصادر و

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

بريوت، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة  -ه. 1418اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 
نلجاة، الطبعة صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق ا -ه. 1407الطبعة الرابعة عرش، 

ه. كنوز 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422األوىل، 
 .ه1430الطبعة األوىل،  -رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا

   (3166) الرقم املوحد:

صىل اهلل -ثلث أهل اجلنة؟ قالوا: نعم، فأقسم انليب 
بربه ثم قال: إين ألرجو أن تكونوا  -عليه وسلم

نصف أهل اجلنة، وانلصف اآلخر من سائر األمم، 
فإن اجلنة ال يدخلها إال مسلم فال يدخلها اكفر، وما 
أنتم يف أهل الرشك من سائر األمم إال اكلشعرة 

يضاء يف اثلور األسود، أو الشعرة السوداء يف اثلور ابل
 .األبيض، والشك من الراوي

"Apakah kalian rela menjadi sepertiga penduduk 

surga?" Mereka menjawab, "Ya." Kemudian Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersumpah dengan Rabb-

nya dan bersabda, "Sesungguhnya aku berharap 

kalian menjadi separuh penduduk surga, dan separuh 

sisanya dari umat-umat yang lain, karena 

sesungguhnya surga itu tidaklah dimasuki kecuali oleh 

seorang muslim, dan sama sekali tidak akan dimasuki 

oleh orang kafir. Adapun jumlah kalian bila 

dibandingkan dengan jumlah orang-orang musyrik dari 

seluruh umat, maka hanyalah seperti sehelai rambut 

putih di kulit sapi hitam, atau (ia berkata): seperti 

sehelai rambut hitam di kulit sapi putih. Keraguan ini 

berasal dari ucapan perawi. 
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  داب < الفضائل < فضائل اذلكرالفضائل واآل اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يستغفرون اهلل تعاىل : أي: يطلبون املغفرة من اهلل •

 :وائد احلديثف
 . عباده بالعفو واملغفرة؛ فعىل املؤمن أن يبادر إىل االستغفار يلغفر اهلل هلبيان فضل اهلل تعاىل ىلع .1

 .ليس يف احلديث حتريض ىلع املعصية؛ ولكن فيه تبشري باملغفرة وإزالة لشدة اخلوف وايلأس من انلفوس .2

 .اهلل تعاىل حيب اتلوبة واإلنابة .3

 املراجع:املصادر و

كتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة باحثني ، نرش: مؤسسة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار ال
ه. بهجة انلاظرين 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

 ـه1423تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. 
حممود حممد  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -م. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، نرش: املكتبة العلمية 2002 -

 .بريوت –اد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب الطنايح. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤ
   (5454) الرقم املوحد:

َهَب اهلُل  واذلي َنْفِِس بَِيِدهِ، لو لم تُْذنُِبوا، ذَلَ
بُِكْم، وَجاَء بَِقْوٍم يُْذنُِبوَن، فَيَْسَتْغِفُروَن اهلَل 

 َتَعاىَل، َفَيْغِفُر لَُهمْ 
 

Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, 
kalau seandainya kalian tidak berbuat 

dosa, sungguh Allah akan membinasakan 
kalian, dan Allah akan mendatangkan 

suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka 
beristigfar kepada Allah -Ta'ālā-, lalu Allah 

mengampuni mereka. 

 :احلديث .1410
واذلي »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

هلل بكم، وجاء بقوم نفيس بيده، لو لم تذنبوا، ذلهب ا
 .«يُْذنِبُوَن، فيستغفرون اهلَل تعاىل، فيغفر هلم

** 

1410. Hadis: 

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

“Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau 

seandainya kalian tidak berbuat dosa, sungguh Allah 

akan membinasakan kalian, dan Allah akan 

mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu 

mereka beristigfar kepada Allah -Ta'ālā-, lalu Allah 

mengampuni mereka." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ثم يقول: لو بربه  -صىل اهلل عليه وسلم-يقسم انليب 
لم تذنبوا ذلهب اهلل بكم وجاء بقوم يستغفرون 

 .عقب اذلنب بنية صادقة وقلب موقن؛ ليك يغفر هلم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersumpah demi 

Rabbnya kemudian beliau berkata: kalau seandainya 

kalian tidak berbuat dosa, sungguh Allah akan 

membinasakan kalian, dan Allah akan mendatangkan 

suatu kaum yang beristigfar setelah berbuat dosa 

dengan niat yang benar dan hati yang yakin (akan 

dikabulkan) agar Allah mengampuni mereka. 
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واذلي نفِس بيده، ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، 
وال تؤمنوا حىت َتابوا، أوال أدلكم لَع يشء إذا 

 فعلتموه َتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
 

Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-
Nya, kalian tidak akan masuk Surga sampai 

kalian beriman, dan kalian tidak akan 
beriman sampai kalian saling mencintai. 

Maukah aku tunjukkan kepada kalian 
sesuatu yang jika kalian melakukannya 

maka kalian akan saling mencintai? 
Sebarkanlah salam di antara kalian! 

 :احلديث .1411
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ي َنْفيِس بَِيِدهِ، اَل »: -صىل اهلل عليه وسلم ِ َواذلَّ
تَْدُخلُوا اجلَنَّة َحىتَّ تُْؤِمنُوا، َواَل تُْؤِمنُوا َحىتَّ حَتَابُوا، 

ُدلُُّكم ىلَعَ يَشٍء ِإَذا َفَعلْتُ 
َ
َواَل أ

َ
فُْشوا أ

َ
ُموُه حَتَابَبْتُم؟ أ

اَلم بَينَُكم  «.السَّ

** 

1411. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian 

tidak akan masuk Surga sampai kalian beriman, dan 

kalian tidak akan beriman sampai kalian saling 

mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian 

sesuatu yang jika kalian melakukannya maka kalian 

akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara 

kalian"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ر املصطىف  احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-صدَّ
بالقسم املفيد للتوكيد ىلع أهمية ما حتمله هذه 
الوصية انلبوية العظيمة، واليت حتمل يف مضمونها 
ك بها املجتمع املسلم  األسباب اخلُلقية اليت مىت تمسَّ

: -اهلل عليه وسلمصىل -تماَسك بنيانه وقَوَِي.  فقوهل 
"التدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا" ىلع ظاهره وإطالقه، فال 
يدخل اجلنة إال من مات مؤمنًا وإن لم يكن اكمل 
اإليمان فإن مآهل اجلنة، فهذا هو الظاهر من احلديث. 

: "وال تؤمنوا حىت -صىل اهلل عليه وسلم-وأما قوهل 
حتابوا" معناه ال يكمل إيمانكم وال يصلح حالكم 
يف اإليمان إال باتلحاب. وأما قوهل: "أفشوا السالم 
بينكم" ففيه احلث العظيم ىلع إفشاء السالم وبذهل 
للمسلمني لكهم من عرفت ومن لم تعرف، والسالم 
أول أسباب اتلآلف ومفتاح استجالب املودة، ويف 
إفشائه تكمن ألفة املسلمني بعضهم بلعض وإظهار 

أهل امللل مع ما فيه  شعارهم املمزي هلم من غريهم من
من رياضة انلفس ولزوم اتلواضع وإعظام حرمات 

 .املسلمني

** 

Al-Muṣṭafa -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengawali 

hadis tersebut dengan sumpah yang menunjukkan 

penegasan urgensi kandungan wasiat kenabian yang 

agung ini. Wasiat tersebut mengandung berbagai 

adab. Jika masyarakat muslim memegangnya dengan 

teguh, niscaya bangunannya kokoh dan kuat. Sabda - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Kalian tidak akan masuk 

Surga sampai kalian beriman," berdasarkan makna 

lahir dan kemutlakannya. Tidak akan masuk Surga 

kecuali orang yang meninggal dunia dalam keadaan 

beriman meskipun imannya tidak sempurna, maka 

sesungguhnya tempat kembalinya Surga. Inilah makna 

lahir hadis tersebut. Adapun sabda beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, "Kalian tidak akan beriman sampai 

kalian saling mencintai" artinya, iman kalian tidak 

sempurna dan keadaan kalian tidak akan baik dalam 

keimanan kecuali dengan saling mencintai. Sedangkan 

sabdanya, "Tebarkanlah salam di antara kalian!" 

mengandung anjuran agung untuk menyebarkan salam 

dan mempersembahkannya bagi kaum muslimin 

seluruhnya; baik yang engkau kenal maupun yang 

tidak engkau kenal. Salam merupakan sebab utama 

untuk saling menyayangi dan kunci untuk 

mendapatkan cinta. Dalam menebarkan salam 

terkandung kecintaan sebagian kaum muslimin 

terhadap sebagian yang lain dan memperlihatkan syiar 

mereka yang berbeda dengan para pemeluk agama 
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  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال اجلوارح اتلصنيف:

 .ه مسلمروا راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ي َنْفيِس بِيَِدهِ : أقسم تل • ِ  .أكيد األمر وحتقيقهَواذلَّ

 .تُْؤِمنُوا : اإليمان هو: اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب واجلوارح •

فُْشوا : أظهروا •
َ
 .أ

 :وائد احلديثف
 .أنَّ دخول اجلنة ال يكون إالَّ باإليمان .1

 .أنَّ اإليمان ال يكمل إال أن حيب املسلم ألخيه ما حيب نلفسه .2

 .اتلآلف، وهو أن تليق السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف إفشاء السالم من أعظم أسباب .3

 .": "بينكم-صىل اهلل عليه وسلم-السالم ال يلىق إال ىلع مسلم؛ لقوهل  .4

 .حرص اإلسالم ىلع تماسك املجتمع، وتراص بنيانه .5

 .إرشاد العالم جللسائه وأصحابه ملا ينفعهم ويدخلهم اجلنة .6

 .الشحناء وفساد ذات ابلني اليت يه احلالقةبذل السالم فيه رفع اتلقاطع واتلهاجر و .7

 .تعليق كمال اإليمان ىلع املحبة يف اهلل لدلاللة ىلع أهميتها .8

 املراجع:املصادر و

، دار ابن 1صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
ه. 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1طريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، طه. ت1415اجلوزي، ادلمام، 

ه. رياض 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط
ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1الصاحلني، للنووي، ط

ه. فتح رب الربية بتلخيص احلموية، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض. نزهة املتقني رشح رياض 1426للنرش، الرياض، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14وعة من ابلاحثني، طالصاحلني، ملجم

   (3361) الرقم املوحد:

lainnya. Di samping itu juga mengandung olah jiwa, 

senantiasa rendah hati, dan mengagungkan 

kehormatan kaum muslimin. 
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  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوس اتلصنيف:

 .ماجه وأمحدرواه الرتمذي وابن  راوي احلديث:

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

ْعلَُم، لََضِحْكُتْم قَلِياًل 
َ
واهللِ لو َتْعلَُموَن َما أ

ْذُتْم بالنرَساءِ لََعَ الُفُرِش،  وبَلََكْيُتْم َكثرِيًا، وَما تَََلَّ
ُروَن إىل اهللِ َتَعاىَل وخَلَرَْجُتْم إ

َ
ُعَداِت ََتْأ  ىل الصُّ

 

Demi Allah, seandainya kalian mengetahui 
apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit 
tertawa dan banyak menangis. Kalian juga 
tidak akan bersenang-senang dengan istri-

istri di atas kasur, dan kalian pasti akan 
keluar menuju tanah-tanah lapang dengan 

suara keras memohon kepada Allah -Ta'ālā-
. 

 :احلديث .1412
إِينِّ أرى ما ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 

، ما فيها موضع  ْن تَئِطَّ
َ
ِت السماء وُحقَّ هلا أ طَّ

َ
ترون، أ

-أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا هلل 
ون ما أعلم لضحكتم قليال واهلل لو تعلم -تعاىل

وبلكيتم كثريا، وما تذلذتم بالنساء ىلع الُفُرِش، 
ُروَن إىل اهلل تعاىل

َ
ُعَداِت جَتْأ  «.وخلرجتم إىل الصُّ

** 

1412. Hadis: 

Dari Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Aku 

menyaksikan apa yang tidak kalian saksikan. Langit 

bergemuruh dan wajar saja ia bergemuruh. (Sebab) 

tidak ada tempat (seluas) empat jari pun di langit 

melainkan satu malaikat meletakkan keningnya 

bersujud kepada Allah -Ta'ālā-. Demi Allah, 

seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, 

niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. 

Kalian juga tidak akan bersenang-senang dengan istri-

istri di atas kasur, dan kalian pasti akan keluar menuju 

tanah-tanah lapang sambil memohon pertolongan 

kepada Allah -Ta'ālā- dengan suara keras". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

: إين أبرص -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
وأعلم ما ال تبرصون وال تعلمون، حصل للسماء 
صوت كصوت الرحل إذا ُركب عليه، وحيق هلا ذلك؛ 
فما فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك واضع 

أعلم  ، واهلل لو تعلمون ما-تعاىل-جبهته ساجدا هلل 
وشدة انتقامه ومن أمور  -تعاىل-من عظم جالل اهلل 

الغيب، لضحكتم قليال وبلكيتم كثريا خوفا من 
، وما تذلذتم بالنساء ىلع -سبحانه وتعاىل-سطوته 

الفرش من شدة اخلوف، وخلرجتم إىل الطرقات 
 .-تعاىل-ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل اهلل 

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya aku melihat dan mengetahui apa yang 

tidak kalian lihat dan ketahui. Telah terdengar suara 

seperti suara kendaraan yang dinaiki (benda berat, 

pent), dan sudah wajar hal itu terjadi. Tidak ada 

sejengkal tempat pun di langit melainkan di situ ada 

malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada 

Allah -Ta'ālā-. Demi Allah, andai kalian tahu apa yang 

aku tahu mengenai agungnya kemuliaan Allah -Ta'ālā-

, dahsyatnya pembalasan Allah -Ta'ālā-, dan hal-hal 

gaib, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak 

menangis karena takut akan keperkasaan Allah -

Subahanahu wa Ta'ālā-. Juga kalian tidak akan 

bersenang-senang dengan isteri-isteri di atas ranjang 

karena sangat ketakutan. Bahkan niscaya kalian akan 

keluar ke jalan-jalan sambil mohon pertolongan kepada 

Allah -Ta'ālā- dengan suara keras. 
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 :معاين املفردات
 .إين أرى : أي: أبرص وأعلم •

 أطت : صوتزت •

 .جبهته : اجلبهة: ما بني احلاجبني إىل انلاصية •

 .وشدة انتقامه، ومن أمور الغيب اليت أطلعه اهلل عليها -تعاىل-لو تعلمون ما أعلم : من عظم جالل اهلل  •

 .الصعدات : الطرقات •

 .-تعاىل-أرون : ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل اهلل جت •

 :وائد احلديثف
 .من عظمة وجالل، يزداد خوفه من عقابه -تعاىل-إن املؤمن بقدر ما يعلم عن اهلل  .1

 .-تعاىل-من صفات املؤمن اخلوف واهليبة من اهلل  .2

 .غيَّب اهلل عن انلاس حقائق اآلخرة؛ يلكون اتللكيف أقوى، وحيصل اثلواب والعقاب .3

 .ة طائعون هلل ساجدون هل ال يغفلون عن ذكرهاملالئك .4

 املراجع:املصادر و

ومستو ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،  حتقيق مصطىف اخلن وابلغا 
نرش: دار  م. كنوز رياض الصاحلني، فريق علِم برئاسة محد العمار،1987ه، 1407والرشبيج وحممد أمني، نرش: مؤسسة الرسالة،  الطبعة: الرابعة عرش، 

م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية 2009ه 1430كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 
. اثلانية: الطبعة بلنان، –، بريوت بالقاهرة، تأيلف )إبراهيم مصطىف / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد انلجار(، نرش: دار إحياء الرتاث العريب

 عبد فؤاد حممد: حتقيق ماجه، ابن سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، – احلليب ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: نرش الرتمذي، سنن
اعدل مرشد، وآخرون،  -قيق: شعيب األرنؤوط حت حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. احلليب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء دار: نرش ابلايق،

 .م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم2001 - ـه1421نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
   (6466) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيك أتدري ما اهلل؟ إن شأن اهلل أعظم من 
  ذلك، إنه ال يستشفع باهلل لَع أحد

Celakalah engkau, tahukah engkau, 
siapakah Allah itu? Sesungguhnya perkara 

Allah jauh lebih agung dari itu, 
sesungguhnya tidak dibenarkan 

menjadikan Allah sebagai perantara 
kepada siapapun. 

 :احلديث .1413
قال: "جاء  -ريض اهلل عنه-عن جبري بن مطعم 

فقال: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-أعرايب إىل انليب 
ْنُفُس وجاع العيال وَهلََكِت 

َ
رسول اهلل، نُِهَكِت األ

األموال، فاْستَْسِق نلا ربك، فإنا نَْستَْشِفُع باهلل عليك، 
: -صىل اهلل عليه وسلم-ك ىلع اهلل، فقال انليب وب

سبحان اهلل! سبحان اهلل! فما زال يسبح حىت ُعرَِف 
ذلك يف وجوه أصحابه، ثم قال: وحيك أتدري ما اهلل؟ 
إن شأن اهلل أعظم من ذلك، إنه ال يُْستَْشَفُع باهلل ىلع 

 أحد".

** 

1413. Hadis: 

Dari Jubair bin Muṭ'im -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai 

Rasulullah, jiwa-jiwa sudah binasa, keluarga sudah 

lapar, dan harta benda sudah hancur. Karena itu, 

mohonlah kepada Rabbmu agar menurunkan air hujan. 

Sesungguhnya kami meminta syafaat kepada Allah 

untuk (menyampaikannya) kepadamu dan meminta 

syafaat denganmu untuk (disampaikan kepada) Allah." 

Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Maha Suci Allah! Maha Suci Allah!" Beliau 

terus bertasbih hingga nampak pada wajah para 

sahabatnya (perasaan takut karena kemarahan 

beliau). Kemudian beliau bersabda, "Celakalah 

engkau, tahukah engkau, siapakah Allah itu? 

Sesungguhnya perkara Allah jauh lebih agung dari itu, 

sesungguhnya tidak dibenarkan menjadikan Allah 

sebagai perantara kepada siapapun". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يذكر هذا الصحايب أن رجاًل من ابلادية جاء إىل انليب 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ - يشكو ما أصاب انلاس من  -َصىلَّ اَّللَّ

ُ َعلَيِْه -يطلب من انليب احلاجة إىل املطر؛ و َصىلَّ اَّللَّ
أن يسأل ربَّه أن يزنهل عليهم؛ لكنه أساء  -وََسلَّمَ 

ُ -األدب مع اهلل؛ حيث استشفع به إىل انليب  َصىلَّ اَّللَّ
وهذا جهٌل منه ِبق اهلل؛ ألن الشفاعة  -َعلَيِْه وََسلَّمَ 

إنما تكون من األدىن إىل األىلع، وذللك أنكر عليه 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -انليب  ذلك ونّزه ربه عن هذا  -َصىلَّ اَّللَّ

َصىلَّ -اتلنّقص، ولم ينكر عليه االستشفاع بانليب 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ   .إىل اهلل سبحانه بداعئه إياه -اَّللَّ

** 

Sahabat ini menuturkan bahwa seorang lelaki dari 

padang pasir datang kepada Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk mengadukan 

kebutuhan manusia berupa pada hujan, dan ia 

meminta kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- agar memohon kepada Rabbnya supaya 

menurunkan hujan untuk mereka. Akan tetapi orang itu 

berakhlak buruk kepada Allah, yaitu ketika mereka 

meminta syafaat kepada Allah untuk disampaikan 

kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Ini merupakan kebodohannya terhadap hak Allah. 

Sebab, syafaat itu dari yang paling rendah kepada 

yang paling tinggi. Karena itulah Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengingkarinya, dan 

menyucikan Rabbnya dari kekurangan tersebut, dan 

beliau tidak mengingkari meminta dengan syafaat Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

disampaikan kepada Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- 

dengan doanya kepada-Nya. 
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 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلم اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوس

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ُجبري بن ُمطعم  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نِهكت : بضم انلون أي: جهدت وضعفت •

 .فاستسق نلا ربك : أي: اسأهل أن يسقينا بأن يزنل املطر •

 .نستشفع باهلل عليك : جنعله واسطة إيلك •

 .سبحان اهلل : أي: تزنيًها هلل عما ال يليق به •

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -ول اهلل ُعرف ذلك يف وجوه أصحابه : أي: ُعرف الغضب فيها؛ لغضب رس •  .-َصىلَّ اَّللَّ

 .وحيَك : لكمٌة تقال للزجر •

 .أتدري ما اهلل : إشارٌة إىل قلة علمه بعظمة اهلل وجالهل •

 .أعرايب : نسبة إىل األعراب وهم اذلين يسكنون ابلادية •

 :وائد احلديثف
 .حتريم االستشفاع باهلل ىلع أحٍد من خلقه؛ ملا يف ذلك من اتلنقص هلل تعاىل .1

 .اهلل عما ال يليق بهتزنيه  .2

 .إنكار املنكر وتعليم اجلاهل .3

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -جواز االستشفاع بالرسول  .4 يف حياته، بأن يطلُب منه أن يدعَو اهلل يف قضاء حاجة املحتاج؛ ألنه مستجاب ادلعوة، أما  -َصىلَّ اَّللَّ
 .بعد موته فال يُطلب منه ذلك ألن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك

 .عليم بطريقة السؤال، ألنه أوقع يف انلفساتل .5

 .جواز طلب ادلاعء من األحياء .6

 .حتريم طلب السقيا من غري اهلل .7

 مرشوعية ادلاعء وإثبات نفعه .8

 .بيان مضار اجلهل .9

 .وجوب تزنيه اهلل عما ال يليق جبالهل .10

 املراجع:املصادر و

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي،  -2م. 2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل،  -1
سنن أيب داوود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة  -3م. 2003 - ـه1424جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

 –ه 1405يق: حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، بريوت، الطبعة: اثلاثلة، حتق اإلساليم، املكتب: انلارش املصابيح، مشاكة -4. بريوت –العرصية، صيدا 
 .م1985

   (3392) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .رواه ابن ماجه وأمحد، ورواه ابلخاري تعليقاً  راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أنا مع عبدي : أي معه معية إاعنة وهداية وتوفيق •

 :وائد احلديثف
 .-تبارك وتعاىل-إثبات رواية انليب عن اهلل  .1

 .-تبارك وتعاىل-فضيلة ذكر اهلل  .2

 .أن املسلم ينبيغ أن يكون ذاكرا هلل دائما وأبداً  .3

 .مع اذلاكر طال ذكره أو قرص -جل وعال-أن اهلل  .4

 .إثبات معية اهلل اخلاصة باملؤمنني، ويه أن اهلل معهم بتأييده وتوفيقه .5

 املراجع:املصادر و

مد فؤاد عبد ابلايق. سنن ابن ماجه، البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حم
فيصل عيىس ابلايب احلليب. اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ملحمد بن  -القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الكتب العربية 

اريم، البُسيت، ترتيب: األمري عالء ادلين يلع بن بلبان الفاريس، حققه وخرج أحاديثه وعلق حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ، اتلميِم، أبو حاتم، ادل
 عليه: شعيب األرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد

بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام  اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح

نَا َمَع َعْبِدي َما َذَكَريِن 
َ
ُ َتَعاىَل: أ َيُقوُل اَّللَّ

َكْت يِب َشَفَتاهُ    َوََتَرَّ
Allah -Ta'ālā berfirman-, "Aku bersama 
hamba-Ku selama ia mengingat-Ku dan 
kedua bibirnya bergerak menyebut-Ku. 

 :احلديث .1414
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

نَا َمَع َعبِْدي »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
يقول اهلل تعاىل: أ

َكْت يِب َشَفتَاهُ   «.َما َذَكَرِِن َوحَتَرَّ

** 

1414. Hadis: 

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

"Allah -Ta'ālā berfirman-, "Aku bersama hamba-Ku 

selama ia mengingat-Ku dan kedua bibirnya bergerak 

menyebut-Ku". 

 صحيح لغريه  :درجة احلديث
** 

Sahih li gairihi Derajat hadis: 

احلديث يدل ىلع أن من ذكر اهلل اكن اهلل قريباً منه، 
واكن معه يف لك أموره، فيوفقه ويهديه ويعينه وجييب 
دعوته. ومعىن هذا احلديث جاء يف حديث آخر يف 

صىل اهلل عليه -صحيح ابلخاري قال رسول اهلل 
: )أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرِن، -وسلم

ه ذكرته يف نفيس، وإن ذكرِن يف فإن ذكرِن يف نفس
 .مأل ذكرته يف مأل خري منهم(

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang 

yang mengingat Allah, maka Allah dekat dengannya. 

Dia bersamanya dalam segala urusan sehingga 

memberinya taufik, membimbingnya, menolongnya 

dan mengabulkan doanya. Makna hadis ini disebutkan 

dalam hadis lain dalam Sahih Bukhari. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Aku sesuai 

prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Aku bersamanya jika 

dia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, 

Aku pun mengingatnya dalam diri-Ku. Jika dia 

mengingat-Ku di tengah-tengah kumpulan manusia, 

Aku pun mengingatnya di tengah-tengah kumpulan 

makhluk yang lebih baik daripada mereka." 
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ح العثيمني، بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صال
 .ة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديثط املكتبة اإلسالمية، الطبع

   (5522) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جُيِْزُئ : يكيف •

 :وائد احلديثف
 .االبتداء بالسالم سنة ىلع الكفاية، بمعىن أنه إذا قام به أحد املسلِّمني كىف عن ابلاقني، وإن اكن األوىل أن يسلِّم اجلميع .1

 .رد السالم فرض ىلع الكفاية، بمعىن أنه إذا رّد أحد املسلَّم عليهم كىف عن ابلاقني، وإن اكن األفضل أن يرد اجلميع .2

 املراجع:املصادر و

ه. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، 1424، البن حجر، دار الفلق، الرياض، الطبعة: السابعة، بلوغ املرام من أدلة األحاكم
ه. مشاكة 1428، 1م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط 2003 - ـه 1423مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، 

 .م1985- ـه1405بريوت، الطبعة: اثلاثلة  -صابيح، للتربيزي، حتقيق األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم امل
   (5355) الرقم املوحد:

وا أن يَُسلرم أحدهم,  جُيْزُِئ عن اجلماعة إذا َمرُّ
  وجُيْزُِئ عن اجلماعة أن يَُردَّ أحدهم

Sudah cukup bagi sekelompok orang jika 
mereka lewat maka salah seorang dari 
mereka yang mengucapkan salam, dan 

sudah cukup salah seorang dari 
sekelompok orang yang duduk membalas 

salam tersebut. 

 :احلديث .1415
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

وا أن يَُسلِّم أحدهم, جُيِْزُئ عن اجلماعة إ» ذا َمرُّ
 .«وجُيِْزُئ عن اجلماعة أن يَُردَّ أحدهم

** 

1415. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), “Sudah cukup bagi sekelompok orang 

jika mereka lewat maka salah seorang dari mereka 

yang mengucapkan salam dan sudah cukup salah 

seorang dari sekelompok orang yang duduk membalas 

salam tersebut.” 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يكيف الواحد يف السالم عن اجلماعة، كما أنه 
 .يكيف الواحد يف رد السالم عن اجلماعة

** 

Cukup satu orang yang memberikan salam dari 

sekelompok orang, sebagaimana cukup juga satu 

orang saja yang menjawab salam dari sekelompok 

orang yang diberikan salam. 
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يَُسلرُم الراكُِب لَع املايش، واملايش لَع القاعد، 
  والقليُل لَع الكثري

Hendaklah yang berkendara mengucapkan 
salam kepada yang berjalan kaki, dan yang 
berjalan kaki mengucapkan salam kepada 
yang duduk, dan yang berjumlah sedikit 

mengucapkan salam kepada yang 
berjumlah banyak. 

 :احلديث .1416
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يَُسلُِّم الراِكُب ىلع املايش، » ل: قا -اهلل عليه وسلم
 «.واملايش ىلع القاعد، والقليُل ىلع الكثري

** 

1416. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, bahwasanya 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

“Hendaklah yang berkendara mengucapkan salam 

kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki 

mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang 

berjumlah sedikit mengucapkan salam kepada yang 

berjumlah banyak”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ليم. األول: يف هذا احلديث: بيان من هو األوىل بالتس
يسلِّم الراكب ىلع املايش؛ ألن الراكب يكون 
ُمتََعلِّيَا، فابلدء من جهته ديلل ىلع تواضعه ألخيه 
املسلم يف حال رفعته، فاكن ذلك أجلب ملحبته 
ومودته.  ثانيًا: يسلم املايش ىلع القاعد لتشبيهه 
بادلاخل ىلع أهل املزنل، وحكمة أخرى: أن القاعد 

اعة املارين مع كرثتهم: فسقطت قد يشق عليه مرا
ابلداءة عنه دفعا للمشقة. ثاثلًا: تسليم القليل ىلع 
الكثري تعبريا عن االحرتام واإلكرام هلذه اجلماعة.  
رابًعا: الصغري يسلم ىلع الكبري؛ ألن الكبري هل حق 
ر أن القليلني يف غفلة ولم  ىلع الصغري. ولكن لو قُدِّ

ر أن الصغري يف  يسلموا، فليسلم الكثريون ولو قُدِّ
غفلة، فليسلم الكبري وال ترتك السنة. وهذا اذلي 

ليس معناه: أنه لو  -صىل اهلل عليه وسلم-ذكره انليب 
سلم الكبري ىلع الصغري اكن حراًما ولكن املعىن 
األوىل: أن الصغري يسلم ىلع الكبري، فإنه لولم يسلم 

م يف فليسلم الكبري، حىت إذا بادرت بالسالم ملا تقد
حديث أيب أمامة: "إن أوىل انلاس باهلل من بدأهم 
بالسالم".   وهكذا لو حصل اتلاليق، فإن أوالهم باهلل 
من بدأ بالسالم، ويف احلديث اآلخر: "وخريهما اذلي 

 ."يبدأ بالسالم

** 

Di dalam hadits ini, terdapat penjelasan tentang siapa 

yang paling pantas mendahului dalam pengucapan 

salam. Pertama: yang berkendara hendaknya 

mengucapkan salam kepada yang berjalan; karena 

yang berkendara berada dalam posisi yang lebih tinggi, 

sehingga memulai (salam) dari pihaknya menunjukkan 

sikap tawadhu’ terhadap saudara muslimnya ketika ia 

dalam posisi lebih tinggi. Hal itu akan lebih 

mengundang rasa cinta dan sayang kepadanya. 

Kedua: yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada 

yang sedang duduk, karena kondisinya serupa dengan 

tamu yang masuk menemui penghuni suatu rumah. 

Hikmah lainnya adalah bahwa orang yang duduk 

kesulitan memperhatikan orang-orang yang melintas 

karena banyaknya jumlah mereka, sehingga 

keharusan memulai ucapan salam gugur baginya untuk 

menghilangkan kesulitan itu darinya. Ketiga: yang 

berjumlah sedikit mengucapkan salam kepada yang 

jumlahnya banyak, sebagai bentuk ungkapan 

penghormatan dan pemuliaan terhadap 

jamaah/kelompok orang banyak tersebut. Keempat: 

yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih 

tua; karena yang tua mempunyai hak atas yang lebih 

muda. Namun jika ditakdirkan bahwa yang berjumlah 

sedikit lupa mengucapkan salam, maka hendaklah 

yang berjumlah banyak tetap mengucapkan salam jika 

ternyata yang berjumlah sedikit lupa melakukannya. 

Begitu pula yang lebih tua (jika yang lebih muda lupa 

mengucapkannya), dan sunnah ini hendaknya tidak 

ditinggalkan (karena terikat pada hal seperti itu). Yang 

disebutkan oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam ini 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :وائد احلديثف
 تعليم آداب التسليم وإعطاء لك ذي حق حقه. .1
 .استحباب التسليم ىلع ما جاء به احلديث .2

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، 1430رش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص العمار، انلا
ه، 1397م.         نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 1997 - ـه1418انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش: 

ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة 1407الطبعة الرابعة عرشة، 
 رشح. بريوت –ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422األوىل، 
ه.     رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف 1426أيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: ت: الصاحلني رياض

ه.   ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة 1428انلووي، حتقيق: د.ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، 
ه.   األدب انلبوي، 1410ونية، ال يوجد بها بيانات نرش.            منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم، انلارش: مكتبة دار ابليان، اعم النرش: اإللكرت

 .ه1423تأيلف: حممد عبد العزيز الشاذيل، انلارش: دار املعرفة، الطبعة الرابعة، 
   (4243) الرقم املوحد:

bukan berarti: bahwa jika yang lebih tua mengucapkan 

salam kepada yang lebih muda itu haram. Tapi 

maksudnya adalah bahwa yang lebih utama/pantasnya 

adalah jika yang lebih muda lebih dahulu mengucapkan 

salam kepada yang lebih tua. Namun jika ia tidak 

mengucapkan salam, maka hendaknya yang lebih tua-

lah yang mengucapkan salam, meskipun harus 

mendahuluinya mengucapkan salam, berdasarkan 

hadits Abu Umamah yang terdahulu: “Sesungguhnya 

manusia yang paling layak di sisi Allah adalah orang 

yang lebih dulu bersalam.” Begitu pula jika terjadi 

pertemuan, maka yang paling baik di sisi Allah adalah 

siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam. Dan 

dalam hadits yang lain disebutkan: “Yang terbaik 

diantara mereka berdua adalah yang mengawali 

pengucapan salam.” 
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يُؤىت بأْنَعم أهل ادلنيا من أهل انلار يوم القيامة، 
َفُيْصَبُغ يف انلار َصْبَغًة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل 

؟ فيقول: ال  ؟ هل َمرَّ بك نَِعيٌم قطُّ رأيت خريًا قطُّ
 واهلل يا رب

 

Pada hari kiamat kelak akan dihadirkan 
orang yang paling merasakan nikmat di 
dunia dari kalangan penduduk neraka. 

Kemudian ia dicelupkan sekali ke dalam 
neraka lantas ditanyakan padanya, ‘Hai 

anak Adam, apakah kamu pernah melihat 
kebaikan, apakah kamu pernah merasakan 

kenikmatan?’ Ia menjawab, ‘Tidak, demi 
Allah wahai Rabb-ku’. 

 :احلديث .1417
يُؤىت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

بأنعم أهل ادلنيا من أهل انلار يوم القيامة، َفيُْصبَُغ يف 
؟  انلار َصبَْغًة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خرًيا قطُّ
؟ فيقول: ال واهلل يا رب، َوُيْؤىَت  هل َمرَّ بك نَِعيٌم قطُّ

يف ادلنيا من أهل اجلَنَّة، َفيُْصَبُغ بأشدِّ انلاس بُؤًسا 
َصبَْغًة يف اجلنَّة، فيقال هل: يا ابن آدم، هل رأيت بُؤًسا 
ٌة قط؟ فيقول: ال واهلل، ما َمرَّ يب  قط؟ هل َمرَّ بك ِشدَّ

، وال رأيت ِشدًة َقطُّ   «.بُؤٌْس قطٌّ

** 

1417. Hadis: 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu secara marfu', 

“Pada hari kiamat kelak akan dihadirkan orang yang 

paling merasakan nikmat di dunia dari kalangan 

penduduk neraka. Kemudian ia dicelupkan sekali ke 

dalam neraka lantas ditanyakan padanya, ‘Hai anak 

Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan, apakah 

kamu pernah merasakan kenikmatan?’ Ia menjawab, 

‘Tidak, demi Allah wahai Rabb-ku.’ Dan akan 

dihadirkan pula orang yang paling sengsara di dunia 

dari kalangan penduduk surga lalu dicelupkan ke 

dalam surga dengan sekali celupan. Ditanyakan 

padanya, ‘Hai anak Adam, pernahkah kamu melihat 

satu penderitaan? Pernahkah kamu merasakan 

kesengsaraan?’ Ia menjawab, ‘Tidak, demi Allah, aku 

tidak pernah merasakan penderitaan sama sekali dan 

aku tak pernah melihat adanya kesengsaraan 

sedikitpun”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يؤىت يوم القيامة بأنعم أهل ادلنيا وهو من أهل انلار، 
فيغمس يف جهنم، فيأتيه من حرها وهليبها وسمومها 
ما ينسيه ما اكن فيه من نعيم يف ادلنيا، عند ذلك 
يسأل ربه وهو أعلم ِباهل، هل رأيت خرًيا قط؟ هل 

ملقابل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ال واهلل يا رب. ويف ا
يؤىت بأشىق أهل ادلنيا وأشدهم بؤسا وفقرا وحاجة 
وهو من أهل اجلنة، فيغمس يف اجلنة غمسة، فينىس 
ما اكن عليه من حال يف ادلنيا من انلكد والشقاء 
وابلؤس والفقر والشدة؛ ملا جيد من ذلة ومتعة ال 
توصف، عند ذلك يسأل ربه وهو أعلم ِباهل، فيقال 

يت بُؤًسا قط؟ هل َمرَّ بك شدة هل: يا ابن آدم، هل رأ

** 

Makna hadits ini: Pada hari kiamat nanti akan ada 

penghuni neraka yang ketika di dunia ia adalah orang 

yang paling nikmat hidupnya, lalu ia dicelupkan ke 

dalam Jahannam sehingga ia pun terkena panasnya, 

nyalanya, anginnya yang membuatnya melupakan 

kenikmatan dunia yang pernah dirasakannya. Saat 

itulah Tuhannya bertanya kepadanya, sedangkan Dia 

sendiri lebih mengetahui keadaannya. Apakah engkau 

pernah melihat kebaikan? Apakah engkau pernah 

merasakan kenikmatan?" Orang itu menjawab, "Tidak 

demi Allah, wahai Tuhanku." Sebaliknya, akan 

didatangkan seorang penghuni surga yang merupakan 

penduduk dunia paling sengsara, paling melarat, fakir 

dan membutuhkan, lalu ia dicelupkan di surga satu kali 

celupan sehingga dia melupakan kondisi yang pernah 

terjadi di dunia berupa keletihan, kesengsaraan, 

kesusahan, kefakiran dan kepayahan, saat dirinya 

mendapatkan kelezatan dan kenikmatan yang tidak 
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  ئق واملواعظ < صفات اجلنة وانلارالفضائل واآلداب < الرقا اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .صاحلنيرياض ال مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ابُلؤس : اخلضوع والفقر وشدة احلاجة •

بْغ •  .يُْصبَُغ : أي: ُيْغَمس كما يُغمس اثلوب يف الصَّ

 :وائد احلديثف
 .مالرتغيب يف نعيم اجلنة ادلائم، والرتهيب من عذاب انلار األيل .1

 .البشارة ملا أعده اهلل للعاملني خريا واإلنذار بما أعد اهلل للعاصني .2

 .نعيم اآلخرة ينيس شدة ادلنيا وفقرها، وعذاب اآلخرة ينيس نعيم ادلنيا وذلاتها .3

كن هلم يف اآلخرة نصيب إنعام اهلل ىلع أهل الفساد يف ادلنيا ليس ديلل حمبة إنما هو استدراج وتعجيل هلم بالطيبات، حىت إذا القوا اهلل لم ي .4
 . إال العذاب

 .فيه تسلية ألهل اإليمان من الفقراء واملعدمني .5

 .الزتهيد يف ادلنيا والرتغيب يف اآلخرة .6

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
م.         نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف مصطىف اخلن وغريه، نرش: مؤسسة 1997 - ـه 1418يل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:  اهلال

 - ـه1423وىل، م. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل املبارك احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة األ1987 -ه 1407الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
 .بريوت –م. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 2002

   (4248) الرقم املوحد:

، وال رأيت  قط؟ فيقول: ال واهلل، ما مرَّ يب بؤس قطُّ
 .ِشدة َقطُّ 

bisa digambarkan. Saat itulah Tuhannya bertanya 

kepadanya, sedangkan Dia sendiri lebih mengetahui 

keadaannya. Dikatakan kepadanya, "Hai anak Adam, 

apakah engkau pernah merasakan suatu 

kesengsaraan? Apakah engkau pernah merasakan 

suatu penderitaan?" Orang itu menjawab, "Tidak demi 

Allah, aku tidak pernah merasakan suatu penderitaan 

pun yang menghampiriku dan aku pun tidak melihat 

suatu kesengsaraan pun. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يا أبا َبْطٍن إنما َنْغُدو من أجل السالم، فنَُسلرُم 
  لَع من لَقْيَناهُ 

"Wahai Abu Bathn (orang yang berperut 
buncit) - karena Ath-Thufail memiliki perut 
yang tambun - kita pergi ke pasar hanyalah 

untuk mengucapkan salam; kita 
mengucapkan salam kepada siapa saja yang 

kita jumpai". 

 :احلديث .1418
يَبِّ بِْن َكْعٍب: أنه اكن يأيت عبد اهلل

ُ
َفيَْل بن أ  عن الطُّ

بن عمر، فيَْغُدو معه إىل السوق، قال: فإذا َغَدْونَا إىل 
اٍط وال صاحب َبيَْعٍة  السوق، لم َيُمرَّ عبد اهلل ىلع َسقَّ
، وال مسكني، وال أحد إال َسلََّم عليه، قال الُطفيل: 
فجئت عبد اهلل بن عمر يوما، َفاْستَتْبََعيِن إىل السوق، 

تَِقف ىلع ابليع،  فقلت هل: ما تصنع بالسوق، وأنت ال
لَِع، وال تَُسوُم بها، وال جتلس يف  وال تسأل عن السِّ
جمالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا هاهنا َنتََحَدُث، 

إنما َنْغُدو  -واكن الطفيل ذا َبْطٍن -فقال: يا أبا َبْطٍن 
 من أجل السالم، فنَُسلُِّم ىلع من لَقيْنَاُه.

** 

1418. Hadis: 

Dari Ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab, bahwasanya ia 

mendatangi Abdullah bin Umar, lalu pergi bersamanya 

ke pasar. Ia bercerita, "Ketika kami pergi ke pasar, 

setiap kali Abdullah berpapasan dengan pedagang 

kecil, pedagang besar, orang miskin, atau siapa pun, ia 

selalu mengucapkan salam kepadanya." Ath-Thufail 

berkata, "Suatu hari aku datang kepada Abdullah bin 

Umar. Lantas ia memintaku mengikutinya ke pasar. 

Aku bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan di 

pasar, engkau tidak berjual beli, tidak bertanya tentang 

harga barang, tidak menawarnya, dan tidak pula duduk 

di tempat-tempat perkumpulan di pasar?" Aku berkata 

kepadanya, "Duduklah di sini bersama kami untuk 

berbincang-bincang." Abdullah bin Umar menjawab, 

"Wahai Abu Bathn (orang yang berperut buncit) - 

karena Ath-Thufail memiliki perut yang tambun - kami 

pergi ke pasar hanyalah untuk mengucapkan salam; 

kami mengucapkan salam kepada siapa saja yang 

kami jumpai". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يب بن َكْعٍب اكن يأيت ابن عمر 
ُ
 ريض-أن الُطَفيل بن أ

دائًما ثم يذهب معه إىل السوق. يقول  -اهلل عنهما
الطفيل: "فإذا دخلنا السوق: لم َيُمرَّ عبد اهلل بن عمر 
اٍط"، وهو صاحب ابلضائع الرديئة. "وال  ىلع بياع الَسقَّ
صاحب َبيَْعٍة" ويه ابلضائع انلفسية اغيلة اثلمن.  
"وال مسكني وال أحد إال سلَّم عليه" أي: أنه اكن 

ىلع لك من لقيه صغرًيا أو كبرًيا غنيًّا أو فقرًيا.    يسلم
قال الطفيل: "فجئت عبد اهلل بن عمر يوماً" أي: 
لَغَرٍض من األغراض فطلب مين أن أتبعه إىل السوق. 
فقلت هل: ما تصنع بالسوق وأنت ال تِقف ىلع ابَليع " 
يعين: ال تبيع وال تشرتي ، بل وال تسأل عن ابلضائع 

انلاس وال تصنع شيئاً من األغراض  وال تسوم مع
اليت تُصنع يف األسواق! وإذا لم يكن واحد من 

** 

Makna hadits: Ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab 

mendatangi Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhuma untuk 

suatu keperluan. Lantas ia menemani Ibnu Umar pergi 

ke pasar. Ath-Thufail bercerita, "Ketika kami pergi ke 

pasar, setiap kali Abdullah berpapasan dengan 

pedagang kecil," yaitu penjual barang-barang 

rongsokan. Dalam tradisi kita barang-barang ini 

dinamakan barang-barang bekas. "pedagang besar", 

yaitu barang-barang berharga yang bernilai tinggi. 

"orang miskin, atau siapa pun, ia selalu mengucapkan 

salam kepadanya." Yakni, Ibnu Umar mengucapkan 

salam kepada setiap orang yang berpapasan 

dengannya, baik anak kecil atau besar, orang kaya 

atau orang miskin. "Suatu hari aku datang kepada Ibnu 

Umar," yakni, untuk suatu tujuan, lantas ia memintaku 

agar mengikutinya ke pasar. "Aku bertanya kepadanya, 

"Apa yang kau lakukan di pasar, engkau tidak berjual 

beli," yakni, engkau tidak bertransaksi, bahkan tidak 

bertanya mengenai barang-barang dan tidak 
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  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان اتلصنيف:

 .رواه مالك راوي احلديث:

يَبِّ بن َكْعٍب  اتلخريج:
ُ
َفيَْل بن أ   -رمحه اهلل-الطُّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اذلهاب يف أي وقتيغدو : اذلهاب ما بني صالة الفجر إىل طلوع الشمس، ثم توسع به فاستعمل يف  •

اط : هو اذلي يبيع سقط املتاع، وهو: ردئيه وحقريه •  .َسقَّ

 .بيعة : املراد به: ابليعة انلفيسة •

 .مسكني : أي: ذي حاجة •

 .استتبعين : طلب مين أن أتبعه •

 .ال تسوم : من املساومة، ويه : املجاذبة بني ابلائع واملشرتي ىلع السلعة وفْصل ثمنها •

 .بيعالسلع : ما يعرض لل •

 :وائد احلديثف
جواز ارتياد املجتمعات ولو من غري حاجة، ألداء السالم ىلع أهله إذا غلب ىلع ظنه أنه ال يقع يف طريقه معصية، فإذا خاف املعايص اكن  .1

 .جلوسه يف بيته أفضل

 .استحباب السالم ىلع من َعَرفَه أو لم َيْعِرفه ولو كرث ذلك .2

 .لم يقصد حتقريه واكن يعلم رضاهجواز مداعبة الرفيق بتسميته ببعض ما يتصف به، إذا  .3

 .دعوة األخرين للمشاركة يف تطبيق السنن .4

أسباب الوصول إيلها حاصاًل فما فائدة ذهابك إىل 
السوق، إذا لم يكن لك به حاجة ؟  فقال هل ابن عمر 

: "يا أبا بطن" واكن الُطَفيل ذا َبَطٍن -ـريض اهلل عنهما
ل زائدا عنه، "إنما أي لم يكن بطنه مساوياً لصدره، ب

َنْغُدو من أجل السالم ، فنسلِّم ىلع من لقيناه" أي: 
أن املراد من اذلهاب للسوق ال لقصد الرشاء أو 
اجللوس فيه، بل لقصد حتصيل احلسنات املكتسبة 

اء إلقاء السالم. وهذا من حرصه  ريض اهلل -من َجرَّ
ىلع تطبيق سنة إظهار السالم بني وانلاس؛  -عنه

أنها الغنيمة ابلاردة، فلَكِمات يسريات ال لعلمه ب
 .تكلف املرء شيئا ، فيها اخلري الكثري

melakukan tawar-menawar dengan orang, dan tidak 

melakukan sesuatu yang menjadi tujuan orang berada 

di pasar. Jika engkau tidak melakukan salah satu 

motivasi pergi ke pasar, lantas apa manfaatnya engkau 

pergi ke pasar, kalau engkau tidak mempunyai 

keperluan? Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhuma 

menjawab, "Wahai Abu Bathn (orang yang berperut 

buncit) - karena Ath-Thufail memiliki perut yang tambun 

-" yakni, perut Ath-Thufail tidak rata dengan dadanya, 

tetapi buncit. "kita pergi ke pasar hanyalah untuk 

mengucapkan salam; kita mengucapkan salam kepada 

siapa saja yang kita jumpai." Yakni, tujuan pergi ke 

pasar bukan bermaksud membeli atau duduk di 

dalamnya, tetapi dalam rangka mendapatkan berbagai 

kebaikan yang diperoleh dari mengucapkan salam. Ini 

merupakan bentuk keinginan Ibnu Umar untuk 

menerapkan sunnah menyebarkan salam di antara 

manusia, karena ia tahu bahwa ucapan salam adalah 

harta rampasan perang yang diperoleh tanpa 

bertarung. Kata-kata mudah yang tidak membebani 

seseorang dengan apa pun, namun mengandung 

banyak kebaikan. Dalam hadits Al-Hasan bin Ali 

Radhiyallahu 'Anhuma disebutkan mengenai 

gambaran Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhuma, "Ia lebih 

dahulu mengucapkan salam kepada orang yang 

dijumpainya." 
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 .إجابة املسلم دلعوة أخيه ولو لم يعرف وإن لم يعرف سببها ما لم تكن يف معصية .5

 السوق ماكن غفلة عن ذكر اهلل، وال بد للناس ممن يذكرهم به يف وسط تلك الغفلة .6

 املراجع:املصادر و

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

 ـهديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.              1407الطبعة الرابعة عرش 
أنس   ـه  املوطأ، تأيلف: مالك بن 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق:  د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 

 ـهاألدب  1425األصبيح، حتقيق: حممد مصطىف األعظِم ، انلارش: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية، الطبعة: األوىل، 
 .ه 1418رابعة، املفرد، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: دار الصديق للنرش واتلوزيع، الطبعة: ال

   (3585) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-األغر بن يسار املزِن  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اتوبوا إىل اهلل : أي: ارجعوا إىل اهلل تعاىل واتركوا املعايص واندموا ىلع ما وقع منه •

 .واستغفروه : أي: اطلبوا منه املغفرة •

 :وائد احلديثف
 .وجوب اتلوبة من لك أحد ألن األمر يقتيض الوجوب، واملخاَطب انلاس اكفة دون استثناء .1

 .اإلخالص يف اتلوبة رشط يف قبوهلا، فمن ترك ذنبا لغري اهلل ال يكون تائبا باتفاق .2

 .اإلكثار من االستغفار واملسارعة إىل اتلوبة .3

-سبحانه-ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره  -صىل اهلل عليه وسلم-ستغفار انليب اتلنبيه ىلع أن ا .4
 .وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه، وهو من باب الترشيع لألمة من بعده، إىل غري ذلك من احلكم -تعاىل-، واستشعاره عظم حق اهلل 

يا أيَُّها انلَّاُس، تُوُبوا إىل اهللِ واْسَتْغِفُروهُ، فَإينر 
ةٍ  تُوُب يف ايلَّوِم مائَة َمرَّ

َ
  أ

Wahai manusia bertaubatlah kepada Allah 
dan mohonlah ampunan kepada-Nya. 

Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Nya 
dalam sehari sebanyak seratus kali 

 :احلديث .1419
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن األغر بن يسار املزِن 

َها انلَّاُس، »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  يا أيُّ
تُوُب يف ايلَّوِم مائَة تُوُبوا إ

َ
ىل اهلِل واْستَْغِفُروُه، َفإينِّ أ

ةٍ   .«َمرَّ

** 

1419. Hadis: 

Dari al-Agar Ibn Yasār al-Muzani -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', (Nabi bersabda), "Wahai manusia 

bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan 

kepadaNya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Nya 

dalam sehari sebanyak seratus kali." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اذلي ُغِفَر هل ما تقدم  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
من ذنبه وما تأخر: يأمر انلاس باتلوبة واالستغفار، 

نه يستغفر أ -صىل اهلل عليه وسلم-وخيرب عن نفسه 
اهلل ويتوب إيله يف ايلوم مائة مرة وهو بذلك حيث 

صىل -األمة ىلع هذا العمل الصالح، واستغفار انليب 
ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها  -اهلل عليه وسلم

ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره سبحانه، 
واستشعاره عظم حق اهلل تعاىل وتقصري العبد مهما 

، وهو من باب الترشيع لألمة من عمل يف شكر نعمه
 .بعده، إىل غري ذلك من احلكم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang telah diampuni 

dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu, 

memerintahkan manusia untuk bertaubat dan 

beristighfar, dan mengabarkan tentang dirinya 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bahwa beliau beristighfar 

dan bertaubat kepada Allah dalam sehari seratus kali. 

Dengan demikian beliau mensuport umat untuk 

melakukan amal shaleh ini. 
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 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار -م. 1987 - ـه1407صاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض ال-
صحيح -ه. 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. الطبعة األوىل -ه. 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .بريوت –اد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب مسلم، حتقيق: حممد فؤ
   (4809) الرقم املوحد:
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يا أيها انلاس، من َعلِم شيئا فَلَْيُقْل به، ومن لم 
َيْعلَم، فَلَْيُقْل: اهلل أعلم، فإن من العلم أن يقول 

 ملا ال َيْعلَم: اهلل أعلم
 

Wahai sekalian manusia, siapa yang 
mengetahui sesuatu, maka hendaklah ia 
mengatakannya. Namun siapa yang tidak 

mengetahui, maka hendaklah ia 
mengatakan: ‘Hanya Allah yang paling 

mengetahui’, karena merupakan bagian 
dari ilmu jika (seseorang) mengatakan 
terhadap hal yang tidak diketahuinya: 
‘Allahu a’lam (Hanya Allah yang paling 

mengetahui). 

 :احلديث .1420
-عن مرسوق، قال: دَخلْنَا ىلع عبد اهلل بن مسعود 

فقال: يا أيها انلاس، من َعِلم شيئا  -ريض اهلل عنه
فَلْيَُقْل به، ومن لم َيْعلَم، فَلْيَُقْل: اهلل أعلم، فإن من 

ملا ال َيْعلَم: اهلل أعلم. قال اهلل تعاىل العلم أن يقول 
: )قل ما أسألكم عليه -صىل اهلل عليه وسلم-نلبيه 

 من أجر وما أنا من املتلكفني(.

** 

1420. Hadis: 

Dari Masruq, ia berkata: “Kami pernah masuk menemui 

Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu, maka beliau 

berkata: ‘Wahai sekalian manusia, siapa yang 

mengetahui sesuatu, maka hendaklah ia 

mengatakannya. Namun siapa yang tidak mengetahui, 

maka hendaklah ia mengatakan: ‘Hanya Allah yang 

paling mengetahui’, karena merupakan bagian dari 

ilmu jika (seseorang) mengatakan terhadap hal yang 

tidak diketahuinya: ‘Allahu a’lam (Hanya Allah yang 

paling mengetahui)’. Allah Ta’ala berkata kepada 

NabiNya Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: ‘Katakanlah 

(Muhammad): Aku tak meminta balasan dari kalian dan 

aku bukanlah orang yang memberat-beratkan diri’.” 

(HR. Al-Bukhari) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن اإلنسان إذا ُسئل عن يشء يعلمه، 
فليبينه للناس وال يكتمه، وأما إذا سئل عن يشء 
ال يعلمه، فليقل: اهلل أعلم وال يتلكف اجلواب. "فإن 

م: اهلل أعلم" أي أن من من العلم أن يقول لَِما ال َيْعلَ 
العلم أن يقول اإلنسان ملا ال يعلم : "اهلل أعلم"؛ ألن 
اذلي يقول ال أعلم وهو ال يعلم هو العالم حقيقة هو 
اذلي علم قَْدر نفسه وعلم مزنتله وأنه جاهل فيقول 
ملا ال يعرف اهلل أعلم. وعند مسلم بلفظ: "فإنه أعلم 

أعلم".  واملعىن: ألحدكم أن يقول ملا ال يعلم: اهلل 
أنه أحسن لعلمه وأتم وأنفع هل أن يقول ملا ال يعلمه: 

 -ريض اهلل عنه-"اهلل أعلم". ثم استدل ابن مسعود 
: )قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا -تعاىل-بقوهل 

من املتلكفني( أي ال أسألكم ىلع ما جئت به من 
الويح أجرا تعطونين إياه وإنما أدلكم ىلع اخلري 

** 

Makna Hadis ini: Bahwa jika seseorang ditanya tentang 

sesuatu yang diketahuinya, maka hendaklah ia 

menjelaskannya kepada orang lain dan tidak 

menyembunyikannya. Namun jika ia ditanya tentang 

sesuatu yang tidak diketahuinya, maka hendaknya ia 

mengatakan: “Allahu a’lam (hanya Allah Yang Maha 

tahu)” dan tidak memaksakan diri untuk menjawabnya. 

"karena merupakan bagian dari ilmu jika (seseorang) 

mengatakan terhadap hal yang tidak diketahuinya: 

‘Allahu a’lam (hanya Allah Maha tahu)’, maksudnya: 

bahwa merupakan bagian dari ilmu jika seseorang 

mengatakan terhadap apa yang tidak diketahuinya: 

“Allahu a’lam”, karena yang mengatakan “saya tidak 

tahu” dan ia memang tidak tahu dialah ulama yang 

sebenarnya, yang mengetahui kadar dirinya, 

mengetahui kedudukannya, dan bahwa ia adalah 

orang jahil, sehingga ia mengatakan “aku tidak tahu” 

terhadap perkara yang tidak diketahuinya. Dalam 

riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: “Maka 

sesungguhnya lebih menunjukkan keilmuan seseorang 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

204 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلم اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :وائد احلديثف
 عدم اتللكف يف املسائل العلمية، كأن يسأل عن يشء غري واضح هل فيتحمل جوابا هل، وربما أبعد عن احلقيقة يف بيانه. .1
 .عدم معرفته بها ال ينقص من قَْدِر العالم أن جيهل بعض مسائل العلم، ويعلن .2

 .يف عدم اتلَّلَكف مطلًقا -صىل اهلل عليه وسلم-االقتداء برسول اهلل  .3

 املراجع:املصادر و

 ـهرياض الصاحلني، تأيلف : حميي  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه  صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري،  1428د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: 

 ـهرشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار 1422حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
                مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار، تأيلف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول، حتقيق: دار الفالح للبحث  ـه 1426الوطن للنرش، الطبعة: 

 .م 2012 - ـه 1433دولة قطر، الطبعة: األوىل،  -العلِم وحتقيق الرتاث، انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
   (8934) الرقم املوحد:

. )وما أنا من املتلكفني( -عز وجل-دعوكم إىل اهلل وأ
أي من الشاقني عليكم أو القائلني بال علم. 
فاحلاصل: أنه ال جيوز لإلنسان أن يفيت إال حيث 

قد أراد أن  -تعاىل-جازت هل الفتوى، وإن اكن اهلل 
يكون إماًما للناس يفتيهم ويهديهم إىل رصاط 

م يرد ذلك فلن مستقيم فإنه سيكون وإن اكن اهلل ل
يفيده جترأه يف الفتوى ويكون ذلك وبااًل عليه يف 

 .ادلنيا واآلخرة

dari kalian ketika ia mengatakan terhadap hal yang 

tidak diketahuinya: ‘Allahu a’lam’ (Hanya Allah yang 

Maha mengetahui).” Lalu Ibnu Mas’ud Radhiyallahu 

‘Anhu berdalil dengan firman Allah Ta’ala: "Aku tidak 

meminta upah sedikitpun padamu atas da'wahku dan 

aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-

ada (memberat-beratkan diri)." (QS. Shaad: 86). 

Kesimpulannya bahwa seseorang tidak boleh berfatwa 

kecuali layak untuk berfatwa dan bila Allah Ta'ala 

menginginkannya untuk menjadi imam di tengah 

manusia, memberi fatwa dan menunjukkan mereka ke 

jalan lurus maka itu akan terwujud. Dan bila Allah tidak 

menginginkan itu maka kenekatannya untuk berfatwa 

tidak akan membuahkan apa-apa selain celaka di 

dunia dan akhirat. Mathali'u Al-Anwar 'Ala Shihah Al-

Atsar (4/439) Syarah Riyadhush Shalihin oleh Ibnu 

Utsaimin (6/391-392). 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان الفضائل واآلداب اتلصنيف:

 .يرواه الرتمذ راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :وائد احلديثف
" ؛ ملا يف ذلك من  .1  العطف عليه واتلحبب هل.جواز ُمنَاداة الغريب بـ "يا بيَُنَّ
 .يف احلديث بيان ألدب اتلعامل مع األهل، وذلك بالسالم عليهم وعدم إفزاعهم .2

يستحب إذا دخل اإلنسان بيته أن يسلم ىلع أهله، وإن لم يكن فيه أحد استحب أن يقول : " السالم علينا وىلع عباد الصاحلني، فإن اخلري  .3
 .والربكة حتصل هل وألهل بيته

، إذا دخلت لَع أهلك فََسلرْم، يكن بََرَكًة  يا بيَُنَّ
  عليك ولَع أهل بَيْتِك

Dari Anas Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 
"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda kepadaku, "Wahai anakku, 
apabila engkau masuk ke keluargamu, 
maka ucapkan salam! Pasti itu menjadi 

berkah bagimu dan bagi penghuni 
rumahmu". 

 :احلديث .1421
-قال: قال يل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

يا بيَُنَّ إذا دَخلت ىلع أهلك »: -صىل اهلل عليه وسلم
 «.فََسلِّْم، يكن بََرَكًة عليك وىلع أهل بَيِْتك

** 

1421. Hadis: 

Dari Anas Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, 

"Wahai anakku, apabila engkau masuk ke keluargamu, 

maka ucapkan salam! Pasti itu menjadi berkah bagimu 

dan bagi penghuni rumahmu". 

  :درجة احلديث
ضعيف وحسنه الشيخ األبلاين 

يف صحيح الرتغيب والرتهيب ثم 
تراجع الشيخ عن حتسينه 

 155تراجعات األبلاين  ص

** 

 Derajat hadis: 

أنًسا  -صىل عليه وسلم-معىن احلديث: أوىص انليب 
إذا دخل ىلع أهله أن يُليق عليهم  -ريض اهلل عنه-

َ هل أنه فيه بَركة عليه وىلع أهل ب يته السالم. وَبنيَّ
: ) فإذا دخلتم بيوتا فسلموا ىلع -تعاىل-حتقيقا؛ لقوهل 

أنفسكم حتية من عند اهلل مباركة طيبة (]انلور: 
[. فإذا دخل اإلنسان بيته: فإن السنة أن يُسلِّم ىلع 61

من فيه، سواء اكنوا من أهله أو أصحابه أو ما أشبه 
 ذلك.

** 

Makna Hadits: Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam berpesan kepada Anas Radhiyallahu 'Anhu 

bahwa jika ia masuk ke keluarganya, hendaknya ia 

mengucapkan salam kepada mereka. Beliau 

menjelaskan kepadanya bahwa dalam salam itu ada 

keberkahan untuknya dan penghuni rumahnya. Hal ini 

berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Maka apabila kamu 

memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini), 

hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya 

yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, 

salam yang ditetapkan dari sisi Allah, (salam) yang 

diberi berkah lagi baik," (QS. An-Nur: 61). Jika 

seseorang masuk ke rumahnya, maka disunnahkan 

untuk mengucapkan salam kepada orang yang ada di 

dalamnya, baik mereka itu keluarganya atau para 

sahabatnya atau yang lainnya. 
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 .أمته؛ ملا يَعود عليهم من اخلري والربكة -صىل اهلل عليه وسلم-يب إرشاد انل .4

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1425وت، ،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بري4بن عالن، ط

ه. رشح 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دمشق، بريوت، 
، مؤسسة 14ه.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1426، الرياض، رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش

الرياض. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ، وآخرون،  -، مكتبة املعارف 5ه. صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين، ط1407الرسالة، 
 .ه 1395، مرص، 2مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط

   (3562) الرقم املوحد:
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يا حكيُم، إن هذا املال َخِِضٌ ُحلٌْو، فمن أخذه 
بَِسخاَوة نفس بُورِك َل فيه، ومن أخذه بإرشاف 

نفس لم ُيَباَرك َل فيه، واكن اكذلي يأكل وال 
 يََشَبع، وايلُد الُعليا خرٌي من ايلد الُسفَّل

 

Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini 
sesuatu yang hijau dan manis. Barangsiapa 

mengambilnya dengan jiwa 
kedermawanan, maka ia mendapatkan 

keberkahan dalam hartanya. Barangsiapa 
mengambil harta dengan ketamakan, 

niscaya tidak akan mendapatkan 
keberkahan. Ia seperti orang yang makan 
tetapi tidak kenyang. Tangan di atas lebih 

baik dari tangan di bawah. 

 :احلديث .1422
قال: سألت  -ريض اهلل عنه-عن حكيم بن ِحَزام 

فأعطاين، ثم َسأتله  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
يا حكيُم، إن »فأعطاين، ثم سأتله فأعطاين، ثم قال: 

ٌو، فمن أخذه بَِسخاَوة نفس بُورِك هذا املال َخرِضٌ ُحلْ 
هل فيه، ومن أخذه بإرشاف نفس لم ُيبَارَك هل فيه، 
واكن اكذلي يأكل وال يََشبَع، وايلُد الُعليا خرٌي من ايلد 

قال حكيم: فقلت: يا رسول اهلل، واذلي « الُسفىل
 أحًدا بَعدك شيئا حىت أفارق 

ُ
بعثك باحلق ال أْرَزأ

يَدعو حكيما  -ريض اهلل عنه-ادلنيا، فاكن أبو بكر 
يلُعطيه الَعَطاَء، فيأىب أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر 

داعه يلُعطيه فأىب أن يَقبله. فقال: يا  -ريض اهلل عنه-
شهدكم ىلع حكيم أين أْعِرض 

ُ
معرش املسلمني، أ

ء فيَأىب أن  عليه حقه اذلي َقَسَمه اهلل هل يف هذا اليَفْ
 حكيم أ

ْ
-حًدا من انلاس بعد انليب يأخذه. فلم يَْرَزأ

 حىت تُويف. -صىل اهلل عليه وسلم

** 

1422. Hadis: 

Dari Hakim ibn Hizam Radhiyallahu 'Anhu berkata, 

"Aku pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam, lalu beliau memberiku. Aku minta lagi 

pada beliau, beliau pun memberiku lagi. Aku meminta 

lagi, lalu beliau pun memberiku. Selanjutnya beliau 

bersabda, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini 

sesuatu yang hijau dan manis. Barangsiapa 

memegangnya dengan jiwa kedermawanan, maka ia 

mendapatkan keberkahan dalam hartanya. 

Barangsiapa memegangnya harta dengan ketamakan, 

niscaya tidak akan mendapatkan keberkahan. Ia 

seperti orang yang makan namun tidak kenyang. 

Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah." Hakim 

berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, demi Dzat 

yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak ingin 

lagi menerima apa pun dari orang sepeninggalmu 

nanti, sampai aku menutup mata." Abu Bakar 

Radhiyallahu 'Anhu pernah memanggil Hakim untuk 

memberikan sesuatu padanya, tapi Hakim menolak 

untuk menerima pemberian itu. Umar Radhiyallahu 

'Anhu pun pernah memanggilnya untuk memberinya 

sesuatu, tapi ia juga enggan menerimanya. Lantas 

Umar berkata, "Wahai kaum muslimin, aku 

mempersaksikan kalian semua atas diri Hakim, bahwa 

saya memberikan kepadanya harta rampasan perang 

yang telah Allah bagi, tapi ia menolak untuk mengambil 

haknya." Hakim memang tidak pernah menerima suatu 

pemberian pun setelah wafatnya Nabi Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam hingga ia meninggal dunia". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ن حكيم بن ِحَزام ريض اهلل عنه جاء معىن احلديث: أ
إىل انليب صىل اهلل عليه يسأهل ماال، فأعطاه، ثم سأهل 
فأعطاه، ثم سأهل فأعطاه ، ثم قال هل يا حكيم: "إن هذا 

** 

Makna hadits: Bahwa Hakim ibn Hizam Radhiyallahu 

'Anhu datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam untuk meminta harta kepada beliau. Beliau pun 

memberinya. Ia meminta lagi, lalu beliau memberinya. 

Ia meminta kembali, beliau pun memberinya. 
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املال َخرِضٌ ُحلٌْو" أي: يشء حمبوب َمرُْغوب تَرغبه 
انلفوس وحترص عليه بطبيعتها، كما حتب الفاكهة 

احللوة املذاق.  ثم قال: "فمن انلرضة، الشهية املنظر، 
أخذه بَِسخاوة نفس" أي: فمن حصل عليه عن طيب 
ِه وَتَطلُّع "بُورِك هل فيه" أي  نفس، وبدون إحلاح ورَشَ
وضع اهلل هل فيه الربكة فينمو ويتاكثر، وإن اكن قليال، 
وُرزق صاحبه القناعة، فأصبح غين انلفس، مرتاح 

بإرشاف نفس" القلب، واعش به سعيًدا. "ومن أخذه 
أي: َتَطلُِّعها إيله وتعرضها هل وطمعها فيه "لم ُيبَارَك هل 
فيه" أي: نزع اهلل منه الربكة، وسلب صاحبه القناعة، 
فأصبح فقري انلفس دائًما ولو أعطي كنوز األرض، 
وجاء يف معناه ما رواه مسلم: "إنما أنا َخاِزن، فمن 

طيته أعطيته عن طيب نفس، فيبارك هل فيه، ومن أع
ه، اكن اكذلي يأكل وال يشبع"، كما يف  عن مسألة ورَشَ
هذا احلديث، أي اكلَملَُهوف اذلي ال يَشبع من الطعام 
مهما أكل منه.  وإذا اكن هذا حال من يأخذه 
باسترشاف، فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد 
وأبعد، وهلذا قال انليب عليه الصالة والسالم لعمر 

من هذا املال وأنت غري بن اخلطاب: "ما جاءك 
ُمرْشٍِف وال سائل فخذه، وما ال فال تتبعه نفسك" 
يعين ما جاءك بإرشاف نفس وتطلُّع وتََشوٍُف فال 
تأخذه، وما جاءك بسؤال فال تأخذه. "ايلد الُعليا ُخرٌي 
من ايلَِد الُسْفىل" أي: ايلد الُمتََعِفَفة َخري من ايلد 

نفسها عن ذل السائلة؛ ألنها قد تعالت وترفعت ب
السؤال، ىلع عكس األخرى اليت حطت من قدر 
نفسها وكرامتها بما عرضت هل نفسها من املذلة. 
فأقسم حكيم بن حزام ريض اهلل عنه باذلي بعث 
انليب صىل اهلل عليه وسلم باحلق أال يسأل أحدا بعده 
شيئا، فقال: )يا رسول اهلل، واذلي بعثك باحلق ال أرزأ 

 أفارق ادلنيا( . فتويف الرسول أحدا بعدك شيئا حىت
عليه الصالة والسالم، وتوىل اخلالفة أبو بكر ريض 
اهلل عنه، فاكن يعطيه العطاء فال يقبله، ثم تويف أبو 
بكر، فتوىل عمر فداعه يلعطيه، فأىب، فاستشهد 
انلاس عليه عمر، فقال: اشهدوا أين أعطيه من بيت 

ىض اهلل عنه مال املسلمني ولكنه ال يقبله، قال ذلك ر

Selanjutnya beliau bersabda kepadanya, "Wahai 

Hakim, sesungguhnya harta ini sesuatu yang hijau dan 

manis." Yakni, sesuatu yang disukai dan diminati. Jiwa-

jiwa menyukainya dan berusaha mendapatkannya 

sesuai tabiatnya, sebagaimana jiwa-jiwa menyukai 

buah-buahan segar, sedap dipandang dan manis 

rasanya. Beliau bersabda, "Barangsiapa 

mengambilnya dengan jiwa kedermawanan," yakni, 

barangsiapa mendapatkan harta itu dengan jiwa 

tenang tanpa memaksa, rakus dan penuh harap, "maka 

ia mendapatkan keberkahan dalam hartanya." Yakni, 

Allah meletakkan keberkahan di dalam harta itu 

sehingga tumbuh dan menjadi banyak, meskipun harta 

yang diberikan itu sedikit dan pemiliknya dianugerahi 

rasa puas sehingga ia memiliki jiwa yang kaya, hati 

yang tenang dan hidup bahagia. "Barangsiapa 

mengambil harta dengan ketamakan," Yakni, menanti-

nantinya (penuh harap), menjadikannya sebagai tujuan 

dan tamak terhadapnya, "niscaya tidak akan 

mendapatkan keberkahan." Yakni, Allah mencabut 

keberkahan dari harta itu dan menghapus rasa puas 

dari pemiliknya. Dengan demikian, ia menjadi orang 

yang selalu berjiwa fakir meskipun diberi harta 

simpanan bumi. Dalam hadits semakna yang 

diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, "Sesungguhnya 

aku ini penjaga. Barangsiapa yang aku beri dengan 

kerelaan jiwa, maka akan mendapatkan keberkahan 

dalam kerjanya. Barangsiapa aku beri harta dengan 

cara meminta-minta dan rakus, maka ia laksana orang 

yang makan namun tidak kenyang." "Ia seperti orang 

yang makan, tapi tidak pernah kenyang." Yakni, seperti 

orang yang dianiaya yang tidak kenyang makanan, 

meskipun ia sudah memakannya." Jika ini kondisi 

orang yang mengambil harta dengan rakus, bagaimana 

dengan orang yang mendapatkan harta dengan 

meminta-minta? Tentu ia lebih jauh dan parah lagi. 

Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda 

kepada Umar ibn Khaththab, "Harta yang diberikan 

kepadamu, sedangkan kamu tidak tamak dan tidak 

memintanya, maka ambillah! Adapun jika tidak seperti 

itu, maka janganlah ikuti hawa nafsumu! Artinya harta 

yang datang kepadamu karena dengan pengawasan, 

pengamatan dan penglihatan, maka janganlah diambil! 

Dan harta yang datang kepadamu dengan meminta-

minta maka janganlah engkau ambil! "Tangan di atas 

lebih baik dari tangan di bawah." Yakni, tangan yang 

memelihara kehormatan diri lebih baik dari tangan 

peminta-minta. Sebab,tangan seperti itu sudah 

memandang rendah dan merasa tinggi dari kehinaan 

meminta-minta. Ini berseberangan dengan seseorang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حكيم بن ِحَزام  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سألت : طلبت منه ماال •

 خرض حلو : حمبوب ومستذل ومرغوب فيه •

 .كرم وجود من غري طمع يف اليشءسخاوة :  •

 إرشاف نفس : تطلعها وطمعها يف اليشء •

 .بورك فيه : أي: أغناه القليل منه عن الكثري •

 العليا : املعطية •

 .السفىل : السائلة •

 العطاء : ما يستحقه من املغنم •

 . لم يرزأ : لم يأخذ من أحد شيئا •

 اليفء : اخلراج ينال بال قتال •

 :وائد احلديثف
 .وعة ال يتعارض مع الزهد يف ادلنيا ؛ ألن الزهد َسخاوة انلفس وعدم تعلق القلب باملالأخذ املال ومجعه بطرق مرش .1

 .بيان عظيم كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وأنه يعطي عطاء من ال خيىش الفقر أبداً  .2

 .بذل انلصيحة واحلرص ىلع نفع اإلخوان عند تقديم العون؛ ألن انلفس تكون مهيأة لالنتفاع باللكم الطيب .3

 .جواز تكرار السؤال ثالثا، وجواز املنع يف الرابعة .4

ئلال يكون هل حجة ىلع عمر يوم القيامة بني يدي 
اهلل، ويلتربأ من عهدته أمام انلاس، ولكن مع ذلك 
أرص حكيم ريض اهلل عنه أال يأخذ منه شيئا حىت 

 .تويف

yang menjatuhkan harga dirinya dan kehormatannya 

karena membawa jiwanya kepada kehinaan. Lantas 

Hakim ibn Hizam Radhiyallahu 'Anhu bersumpah atas 

nama Dzat yang telah mengutus Nabi Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam dengan kebenaran, bahwa dia tidak 

akan meminta sesuatu kepada siapa pun sepeninggal 

Nabi. Hakim berkata, "Wahai Rasulullah, demi Dzat 

yang mengutusmu dengan kebenaran, aku takkan lagi 

menerima sesuatu pun dari seseorang sepeninggal 

engkau nanti, sampai aku meninggal dunia." 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wafat dan 

kekhilafahan dijabat oleh Abu Bakar. Ia memberikan 

hadiah kepada Hakim, tapi ia menolaknya. Abu Bakar 

meninggal dunia, lalu Umar menjadi khalifah dan 

memanggil Hakim untuk diberi. Ternyata Hakim 

menolak. Lantas Umar meminta kesaksian orang-

orang, seraya berkata, "Saksikanlah, sesungguhnya 

aku memberinya harta dari Baitul Mal kaum muslimin, 

akan tetapi ia tidak menerimanya. Umar Radhiyallahu 

'Anhu mengatakan demikian agar tidak ada hujjah atas 

Umar pada hari kiamat di hadapan Allah dan terlepas 

dari tekanannya di hadapan manusia. Meskipun 

demikian, Hakim tetap bersikeras untuk tidak 

mengambil darinya sesuatu pun hingga beliau wafat. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

210 
 

 .اتلعفف عن سؤال انلاس  واتلنفري عنه وال سيما لغري حاجة .5

 .فيه ذم احلرص ىلع املال وكرثة السؤال .6

 .ار، وأن رد السائل بعد ثالث ليس بمكروهسؤال األىلع ليس بِعَ  .7

 .أن السائل إذا ألَحَّ بالسؤال ، فال بأس برده وختييبه وموعظته، وأمره باتلعفف وترك احلرص ىلع األخذ .8

 .أنه ال يستحق أحد أخذ يشء من بيت املال إال بعد أن يعطيه اإلمام إياه ، وأما قبل قسمة الغنيمة فليس ذلك مستحقا هل .9

 .ل من غري حاجة يرض وال ينفعمجع املا .10

 .جواز السؤال للحاجة .11

 .املعطي خري من اآلخذ .12

 .واجب احلاكم إيصال احلقوق ألصحابها .13

 .-صىل اهلل عليه وسلم-والزتامه العهد مع اهلل ومع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-فضيلة حكيم  .14

 .استحباب االستشهاد ىلع من أىب أخذ حقه .15

 .املعىن إىل نفس السامع رضب املثل بما هو معروف تلقريب .16

 املراجع:املصادر و

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

 ـهصحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  1407الرابعة عرش 
 رياض رشح بريوت –نلارش: دار إحياء الرتاث العريب  ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق ا1422

 ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض   ـه 1426: الطبعة للنرش، الوطن دار: انلارش العثيمني، صالح بن حممد: تأيلف: الصاحلني
 ـه   1410تأيلف: محزة حممد قاسم، انلارش: مكتبة دار ابليان ، اعم النرش:  القاري، منار   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق

 ـهإكمال املعلم بفوائد مسلم،  1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
 .ه 1419ماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل، تأيلف: عياض بن موىس بن عياض، حتقيق: د/ ييح بن اس

   (3703) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن برُْسٍ األسلِم  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رشائع اإلسالم : مجع رشيعة بمعىن مرشوعة، أي: مرشواعته من واجب أو مستحب اليت رشعها اهلل لعباده من األحاكم •

 .فباب نتمسك به جامع : ليسهل أداؤها، ولم يرد االكتفاء به عن الفرائض والواجبات •

 .العمل به جامع : شامل سهل •

 .رطبا : أي: دائم اذلكر •

 .من ذكر اهلل : أي: األلفاظ اليت حثت الرشيعة عليها اكتلهليل واتلكبري •

 :وائد احلديثف
 .فضل املداومة ىلع ذكر اهلل تعاىل .1

 .كرثة أنواع العبادات وأبواب اخلري .2

يا رسول اهلل إن رشائع اإلسالم قد كرثت علينا، 
فباٌب نتمسك به جامع؟  قال: ال يزال لسانك 

 -عز وجل-رطبا من ذكر اهلل 
 

Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-
syariat Islam telah banyak kepada kami, 
apakah ada satu bab komprehensif yang 

bisa kita pegang? Beliau bersabda, 
"Biasakanlah lisanmu terus-menerus basah 

oleh zikir kepada Allah 'Azza wa Jalla! 

 :احلديث .1423
: أىت انليب قال -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن برس 

رجل، فقال: يا رسول اهلل إن  -صىل اهلل عليه وسلم-
رشائع اإلسالم قد كرثت علينا، فباٌب نتمسك به 

عز -ال يزال لسانك َرْطبًا من ذكر اهلل »جامع؟  قال: 
 «.-وجل

** 

1423. Hadis: 

Dari Abdullah bin Bisr -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Seorang lelaki datang kepada Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, 

'Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam 

telah banyak kepada kami, apakah ada satu bab 

komprehensif yang bisa kita pegang?' Beliau bersabda, 

"Biasakanlah lisanmu terus-menerus basah oleh zikir 

kepada Allah 'Azza wa Jalla"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث أن رجال من الصحابة الكرام طلب 
من الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن يدهل ىلع أمر 

ه الرسول صىل سهل جامع شامل خلصال اخلري، فأرشد
اهلل عليه وسلم إىل ذكر اهلل، فقال: ال يزال لسانك 
رطبا، أي غضا من ذكر اهلل، تديم تكراره آناء الليل 
وانلهار، فاختاره هل صىل اهلل عليه وسلم اذلكر خلفته 
وسهوتله عليه ومضاعفة أجره ومنافعه العظيمة اليت 

 .ال ُتَعد

** 

Dalam hadits ini disebutkan bahwa seorang lelaki dari 

sahabat yang mulia datang meminta kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar 

menunjukkannya kepada satu hal yang mudah, 

komprehensif dan mencakup sifat-sifat baik. Lantas 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunjukkan 

padanya zikir kepada Allah. Beliau bersabda, 

"Biasakanlah lisanmu terus-menerus basah!" yakni, 

basah dengan zikir kepada Allah, senantiasa 

mengulang-ulanginya sepanjang siang dan malam. 

Lantas beliau memilih zikir untuknya karena ringan, 

mudah, pahalanya berlipat ganda dan manfaat-

manfaatnya yang besar, tak terhingga. 
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 .من عظيم فضل اهلل تيسري أسباب األجر .3

 .تفاضل العباد يف نصيبهم من أبواب الرب واخلري .4

 .حابة للخري وحرصهم ىلع ما يقربهم إىل اهللحب الص .5

 .فضل ذكر اهلل .6

 .كرثة ذكر اهلل باللسان تسبيحا وحتميدا وتهليال وتكبريا وغري ذلك مع مواطأة القلب يقوم مقام كثري من نوافل الطااعت .7

 .من ذكر اهلل بلسانه يؤجر .8

 .للسائلني بإجابة لكٍّ بما يناسبه -صىل اهلل عليه وسلم-مرااعته  .9

 املراجع:املصادر و

 - ـه1422 السابعة،: الطبعة بريوت، –جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع اللكم، البن رجب احلنبيل، نرش: مؤسسة الرسالة -
ستنبطة من امل الفوائد-.  ه 1380 األوىل،: الطبعة اإلسكندرية، اثلقافة، نرش دار مطبعة انلووية، حديثًا األربعني رشح يف الربانية اتلحفة-. م2001

األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار -األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  
مية، املدينة املنورة، الطبعة: األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، نرش: اجلامعة اإلسال-الوطن. 
 .م1984ه/1404اثلاثلة، 

   (4716) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب انلوم واالستيقاظ اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
يَْرقُُد : ينام، واهلمزة لالستفهام •

َ
 .أ

َحُدنَا : أي: الواحد منا •
َ
 .أ

 .َوُهَو ُجنٌُب : ذو جنابة، واجلنابة: إنزال املين أو اجلماع •

 .بات املسؤول عنهنعم : حرف جواب؛ إلث •

قُْد : الالم لألمر، واملراد به اإلباحة •  .فَلرَْيْ

 :وائد احلديثف
ا تدعو هل احلاجة -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .1  .ىلع السؤال عمَّ

 .غسل اجلنابة ليس ىلع الفور، وإنما يتضيق عند القيام إىل الصالة .2

 .الكمال أن ال ينام اجلنب حىت يغتسل؛ ألن االكتفاء بالوضوء رخصة .3

 .ة الوضوء قبل انلوم للجنب، إذا لم يغتسلمرشوعي .4

 .جواز نوم اجلنب قبل الغسل إذا توضأ .5

 .كراهة نوم اجلنب بال غسل وال وضوء .6

يا رسول اهلل، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، 
  إذا توضأ أحدكم فلريقد

Wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang 
dari kami tidur sedangkan dia dalam 

keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya, 
boleh, jika dia sudah berwudu, silakan 

tidur". 

 :احلديث .1424
أن عمَر بْن  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بِن عمر 

يَرقُُد  -ريض اهلل عنه-اخلطاب 
ّ
قال: ))يا رسول اهلل، أ

َحُدُكم 
َ
أ أ َحُدنا وهو ُجنُب؟ قال: نعم، ِإَذا تَوَضَّ

َ
أ
 لرَيقُد((.فَ 

** 

1424. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 

"Wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang dari kami 

tidur sedangkan dia dalam keadaan junub?" Beliau 

menjawab, "Ya, boleh, jika dia sudah berwudu, silakan 

tidur". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -انليب  -ريض اهلل عنه-سأل عمر بن اخلطاب 
: إن أصابت أحدهم اجلنابة من أول -اهلل عليه وسلم

الليل، بأن جامع امرأته ولو لم يزنل أو احتلم، فهل 
صىل اهلل عليه -م يرقد أي ينام وهو جنب؟ فأذن هل

بذلك، ىلع أن خيفف هذا احلدث األكرب   -وسلم
بالوضوء الرشِع؛ وحينئذ ال بأس من انلوم مع 

 .اجلنابة

** 

Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- bertanya 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, jika ada 

salah seorang dari mereka (sahabat) mengalami junub 

di awal malam karena menggauli istrinya meskipun 

tidak sampai keluar (mani) atau dia mimpi basah, maka 

bolehkah dia tidur padahal dalam keadaan junub? 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membolehkan 

mereka hal itu. Hanya saja hadas besar ini harus 

diringankan dengan wudu sesuai syariat. Ketika sudah 

berwudu, maka tidak mengapa tidur dalam keadaan 

junub. 
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 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1426رشة القاهرة، الطبعة: العا

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
ه. صحيح 1422قيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل اجلعيف، حت

 .ه1423مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3021) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

حبة؟ قال:  يا رسول اهلل، َمْن أحقُّ ِِبُْسن الصُّ
ْدنَاكَ 

َ
ْدنَاَك أ

َ
  أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أ

Wahai Rasulullah, siapakah orang yang 
lebih berhak aku pergauli dengan baik? 

Beliau menjawab, "Ibumu, lalu ibumu, lalu 
ibumu, lalu bapakmu. Kemudian orang 

yang terdekat denganmu, dan yang 
terdekat denganmu". 

 :احلديث .1425
قال: جاء رجل إىل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فقال: يا رسول اهلل،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
قال: ثم « أمك»َمْن أحقُّ انلاس ِِبُسن َصَحابيَِت؟ قال: 

، قال: ثم «أمك»، قال: ثم َمْن؟ قال: «أمك»قال: َمْن ؟ 
متفق عليه. ويف رواية: يا رسول «. أبوك»َمْن؟ قال: 

ْحبَِة؟ قال:  أمك، ثم أمك، »اهلل، َمْن أحقُّ ِبُْسِن الصُّ
 «.ثم أمك، ثم أباك، ثم أْدنَاك أْدنَاك

** 

1425. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lalu berkata,"Wahai Rasulullah, 

siapakah orang yang paling berhak aku pergauli 

dengan baik?" Beliau bersabda, "Ibumu." Orang itu 

bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." 

Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi 

bersabda, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Lalu 

siapa?" Beliau bersabda, "Bapakmu." Muttafaq 'alaih. 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Wahai Rasulullah, 

siapakah orang yang lebih berhak aku pergauli dengan 

baik?" Beliau menjawab, "Ibumu, lalu ibumu, lalu 

ibumu, lalu bapakmu. Lalu orang yang terdekat 

denganmu, dan yang terdekat denganmu." Ash-

Shahabah berarti Ash-Shuhbah (persahabatan). 

Sabda beliau, "Tsumma Abaaka," demikian ini 

dimanshubkan dengan fi'il yang dibuang. Jelasnya, 

Birra Abaaka, yakni berbaktilah kepada bapakmu. 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Tsumma Abuka," dan 

ini jelas sekali. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ا احلديث يدل ىلع أن للك من األبوين حقا يف هذ
املصاحبة احلسنة؛ والعناية اتلامة بشؤونه 
)وصاحبهما يف ادلنيا معروفا (، ولكن حق األم فوق 
حق األب بدرجات، إذ لم يذكر حقه إال بعد أن أكد 
حق األم تمام اتلأكيد، بذكرها ثالث مرات، وإنما 

يف تربية علت مزنتلها مزنتله مع أنهما رشيكان 
الودل هذا بماهل وراعيته؛ وهذه خبدمته يف طعامه 
ورشابه، وبلاسه وفراشه و ... إلخ. ألن األم اعنت يف 
سبيله ما لم يعانه األب، فحملته تسعة أشهر وهنًا ىلع 
وهٍن، وضعفا إىل ضعف؛ ووضعته كرها؛ يكاد 
خيطفها املوت من هول ما تقايس، وكذلك أرضعته 

احته، اعملة ملصلحته وإن سنتني، ساهرة ىلع ر
برحت بها يف سبيل ذلك اآلالم وبذلك نطق الويح: " 

** 

hadis ini menunjukkan bahwa masing-masing dari 

kedua orang tua memiliki hak untuk mendapatkan 

pergaulan yang baik dan perhatian yang sempurna 

terhadap berbagai urusannya, "Dan pergaulilah 

keduanya di dunia dengan cara ma'ruf." Hanya saja, 

hak seorang ibu beberapa derajat di atas hak seorang 

bapak. Sebab, hak bapak tidak disebutkan kecuali 

setelah memberikan penegasan yang sempurna 

mengenai hak seorang ibu dengan menyebutnya tiga 

kali. Derajat seorang ibu menjadi lebih tinggi dari 

derajat seorang ayah, padahal kedua-duanya sekutu 

(partner) dalam mendidik anak. Sang bapak dengan 

harta dan perhatiannya, dan seorang ibu dengan 

pelayanannya dalam memberikan makanannya, 

minumannya, pakaiannya, kasurnya dan sebagainya. 

Juga karena seorang ibu menderita kepayahan karena 

apa yang tidak pernah dirasakan seorang bapak. Ibu 

mengandung anaknya selama sembilan bulan dengan 
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ووصينا اإلنسان بوادليه إحسانا محلته أمه كرها 
ووضعته كرها ومحله وفصاهل ثالثون شهرا "، فرتاه 
وىص اإلنسان باإلحسان إىل وادليه؛ ولم يذكر من 

ن األسباب إال ما تعانيه األم إشارة إىل عظم حقها. وم
حسن املصاحبة لألبوين اإلنفاق عليهما طعاما 
ورشابا، ومسكنا وبلاسا؛ وما إىل ذلك من حاجات 
املعيشة، إن اكنا حمتاجني، بل إن اكنا يف عيشة دنيا 
أو وسطى؛ وكنت يف عيشة ناعمة راضية فارفعهما 
إىل درجتك أو زد، فإن ذلك من اإلحسان يف الصحبة.  

وقد أويت امللك إذ واذكر ما صنع يوسف مع أبويه 
رفعهما ىلع العرش بعد أن جاء بهما من ابلدو. ومن 
حسن الصحبة بل مجاع أمورها ما ذكره اهلل بقوهل: " 
وقَض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوادلين إحسانا إما 
يبلغن عندك الكرب أحدهما أو الكهما فال تقل هلما 

ا أف وال تنهرهما وقل هلما قوال كريما. واخفض هلم
جناح اذلل من الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين 
صغريا "  فامنع عنهما لسان ابلذاءة، وجنبهما أنواع 
لن هلما قولك؛ واخفض هلما جناحك؛ وذلل 

َ
األذى. وأ

لطاعتهما نفسك، ورطب لسانك بادلاعء هلما من 
خالص قلبك وقرارة نفسك وقل: "رب ارمحهما كما 

ة العناية باألم، عمال ربياين صغريا"، وال تنس زياد
 .بإشارة الويح؛ ومسايرة ملنطق احلديث

kelemahan di atas kelemahan, keletihan di atas 

keletihan, dan ia pun melahirkannya dengan susah 

payah. Kematian hampir saja menyambarnya karena 

rasa takut yang dideritanya. Demikian juga seorang ibu 

menyusui anaknya selama dua tahun sambil begadang 

demi kenyamanan anaknya dan bekerja untuk 

kemaslahatannya, meskipun rasa pedih tetap ada 

padanya dalam menjalankan semua itu. Karena itu, 

wahyu berbicara, "Dan Kami perintahkan kepada 

manusia agar berbuat baik kepada kedua orang 

tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah 

payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 

Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga 

puluh bulan." (QS. Al-Ahqaf: 15). Engkau lihat Allah 

memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik 

kepada kedua orang tuanya. Allah tidak menyebutkan 

sebab-sebab kecuali apa yang diderita oleh seorang 

ibu sebagai isyarat besarnya hak ibu. Diantara etika 

mempergauli kedua orang tua dengan baik yaitu 

berinfak untuknya berupa makanan, minuman, tempat 

tinggal dan pakaian serta berbagai kebutuhan hidup 

lainnya, jika keduanya membutuhkannya. Bahkan, jika 

keduanya ada dalam kehidupan yang minim atau 

pertengahan, sedangkan engkau hidup nyaman dan 

sejahtera, maka angkatlah keduanya ke derajat 

kehidupanmu atau lebih. Sesungguhnya itu adalah 

bentuk berbuat baik dalam mempergauli keduanya. 

Ingatlah apa yang dilakukan Yusuf terhadap kedua 

orang tuanya saat dirinya sudah diberi kekuasaan, ia 

mengangkat keduanya ke atas singgasananya setelah 

membawa keduanya dari padang pasir. Diantara 

pergaulan yang baik, bahkan penghimpun semua 

urusan ialah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah 

dengan firman-Nya, "Dan Tuhanmu telah 

memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika 

salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya 

sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 

sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada 

keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau 

membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada 

keduanya perkataan yang baik. (23) Dan rendahkahlah 

dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang 

dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah 

keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik 

aku pada waktu kecil" (24) (QS. Al-Israa: 23-24). 

Cegahlah lisan yang buruk dari keduanya, jauhkanlah 

keduanya dari berbagai gangguan, lembutkanlah 

ucapanmu kepada keduanya, rendahkanlah dirimu 

terhadap keduanya, tundukkanlah dirimu untuk 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادلين اتلصنيف:

 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: رواها مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أْدنَاك أْدنَاك : األقرب فاألقرب •

 :وائد احلديثف
 .عظيم حق الوادلين .1

 .زيادة الوصية باألم لضعفها وحاجتها .2

 .إكرام ذوي القرابات ليس ىلع درجة واحدة .3

 .يف مواضعها هو األصل والعدلترتيب احلقوق ووضعها  .4

 .تقديم األم ىلع األب يف انلفقة .5

 املراجع:املصادر و

األدب  -م. 2003 - ـه1423السعودية، الرياض الطبعة: اثلانية،  -حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد  -رشح صحيح ابلخارى البن بطال  -
ه. 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1ة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، طبهج -ه.  1423بريوت،  -، دار املعرفة 4انلبوي ملحمد اخلَْويل، ط

رياض الصاحلني، حتقيق: عصام هادي، وزارة  -ه.  1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط -
رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض،  -ه. 1428، 4بريوت، طاألوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 

صحيح ابلخاري،  -ه. 1423السعودية، الرياض،  -، مكتبة الرشد 2رشح صحيح ابلخارى البن بطال، حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم، ط -ه. 1426
صحيح مسلم،  -ه. 1422، 1جاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، طحتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انل

، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط -حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 
 .ه1407

   (4182) الرقم املوحد:

mentaatinya, basahilah lidahmu dengan doa bagi 

keduanya dari sanubari hatimu dan relung jiwamu, 

serta ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah 

keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik 

aku pada waktu kecil" Jangan lupa untuk menambah 

perhatian terhadap ibu sebagai implementasi dari 

isyarat wahyu dan penyesuaian (adaptasi) dengan 

logika hadis. 
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يا رسول اهلل، هل بيق من بر أبوي يشء أبرهما 
به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصالة عليهما، 
 واالستغفار هلما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما

 

Wahai Rasulullah, apakah masih ada 
bentuk berbakti kepada kedua orang tua 
yang bisa aku lakukan setelah keduanya 

meninggal? Beliau menjawab, "Ya. Yakni 
mendoakan keduanya, memohonkan 

ampunan untuk keduanya, melaksanakan 
janji (wasiat) mereka sepeninggal 

keduanya, menyambung silaturahmi 
(kekerabatan) yang tidak bisa disambung 

kecuali melalui keduanya, serta 
memuliakan sahabat keduanya". 

 :احلديث .1426
قال: بَينَا  -ريض اهلل عنه-عن أيب  أسيد الساعدي 

 -صىل اهلل عليه وسلم-حَنُْن ُجلُوٌس ِعنَْد رَُسوِل اهلل 
إِْذ َجاَءُه رَُجٌل ِمْن بيَِن َسِلَمة، َفَقال: يا رسول اهلل، َهل 

بُرُُّهَما بِهِ 
َ
بََويَّ يَشٌء أ

َ
 بَعَد َموتِِهما؟ فقال: بيَِقَ ِمْن بِرِّ أ

اَلُة َعلَيِهما، واالْسِتْغَفاُر لَُهما، وِإْنَفاُذ » َنَعم، الصَّ
َعهِدِهَما ِمْن َبْعِدِهَما، وَِصلَُة الرَِّحم الَّيِت اَل تُوَصُل إِالَّ 

 «.بِِهَما، وإِكَراُم َصِديِقِهما

** 

1426. Hadis: 

Dari Abu Usaid As-Sā'idi -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Ketika kami duduk di sisi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani 

Salimah, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 

masih ada bentuk bakti pada kedua orang tua yang 

bisa aku lakukan setelah keduanya meninggal? Beliau 

menjawab, "Ya. Yakni mendoakan keduanya, 

memohonkan ampunan untuk keduanya, 

melaksanakan janji (wasiat) mereka sepeninggal 

keduanya, menyambung silaturahmi (kekerabatan) 

yang tidak bisa dijalin kecuali melalui keduanya, serta 

memuliakan kawan keduanya". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

احلديث يشري إىل أنَّ بر الوادلين ال يقترص عليهما بل 
اهما إىل أصدقائهما، وأحبائهما، وال يتوقف ىلع  يتعدَّ

، وسؤال حياتهما بل إنه يستمر حىت بعد موتهما
بُرُُّهَما بِِه بَعَد 

َ
بََويَّ يَشٌء أ

َ
الصحايب: "َهل بيَِقَ ِمْن بِرِّ أ

َموتِِهما؟" يدل ىلع أنه اكن بارا بوادليه، كما يتضمن 
عليه -استعداده وحبه للخري. وأوجه الرب ما ذكره 

أوال: " الصالة عليهما" يعين ادلاعء   -الصالة والسالم
اعء.  اثلاين: "االستغفار هلما، فالصالة هنا بمعىن ادل

هلما"، وهو أن يستغفر اإلنسان لوادليه، يقول: امهلل 
اغفر يل ولوادلي، وما أشبه ذلك.  وأما اثلالث: "إنفاذ 
عهدهما" يعين إنفاذ وصيتهما. الرابع: الصدقة هلما، 
فإن الصدقة تنفع الوادلين، كذلك أيضا إكرام 

فإن هذا صديقهما، يعين إن اكن هل صديق فأكرمه، 
من بره. اخلامس: صلة الرحم اليت ال صلة لك إال 
بهما، يعين صلة األقارب فإن هذا من برهما. فهذه 

** 

Hadis ini mengisyaratkan bahwa berbakti pada kedua 

orang tua tidak terbatas pada keduanya, tapi juga pada 

kawan-kawan dan orang-orang yang dicintai keduanya. 

Pun tidak bergantung pada saat keduanya hidup, tapi 

terus berlanjut hingga setelah keduanya meninggal. 

Pertanyaan sahabat tersebut, "apakah masih ada 

bentuk bakti pada kedua orang tua yang bisa aku 

lakukan setelah keduanya meninggal?" menunjukkan 

ia sosok anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. 

Di samping juga mengandung kesiap sediaannya dan 

kecintaannya pada kebaikan. Adapun bentuk-bentuk 

berbakti seperti yang disebutkan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- adalah: 1. Aṣ-ṣalātu 'alaihima, yakni 

mendoakan keduanya. Kata Aṣ-ṣalāh di sini berarti 

doa. 2. Al-istigfār lahumā, yakni seseorang 

memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya 

dengan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku dan 

kedua orang tuaku", dan semacamnya. 3. Infāżu 

`ahdihimā, yakni melaksanakan wasiat keduanya. 4. 

Bersedekah untuk keduanya. Sedekah itu bermanfaat 

bagi kedua orang tua. Demikian pula memuliakan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادلينالفضائل و اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بيَِن َسِلَمة : بطن من األنصار، وليس يف العرب سلمة بكرس الالم غريهم •

ُهَما بِِه : أي ألبُرُّهَما به • بُرُّ
َ
 .يَشٌء أ

اَلُة َعلَ  •  .يِهما : أي ادلاعء هلماالصَّ

 .واالْسِتْغَفاُر لَُهما : أي وتدعو باملغفرة هلما •

 .وإِْنَفاُذ َعهِدِهَما : أي إمضاء ذلك من وِصيَّة وصدقة وغري ذلك •

 .وصلة الرحم اليت ال توصل إال بهما، : أي صلة أرحام الوادلين الذلان هما سبب فيها •

 :وائد احلديثف
 .اغتنام فرصة حياة الوادلين برِبِِّهَما .1

 ..االستغفار هلما.ادلاعء هلما.بن بر الوادلين:أم .2

ب.صلة أرحامهما أ.تنفيذ وصيتهما املرشوعة.راعية شؤون الوادلين يف حياتهما ومماتهما، أما يف حياتهما بالقيام ىلع شئونهما، وأما يف مماتهما: .3
 .ج.إكرام صديقهما وأصحابهمااليت هما سبب فيها.

 .احلرص ىلع تربية األوالد تربية صاحلة تعود بانلفع ىلع الوادلين يف احلياة واملمات .4

 .ىلع اخلري وعدم انقطاعه -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .5

 .ينبيغ تبليغ العلم بعد سماعه أو حضور جملسه .6

 .من جِهل ُحكما ينبيغ أن يسأل أهل اذلكر .7

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ىلع لسان رسوهل  -عز وجل-بما رشع اهلل العبادات مدارها ىلع اتلوقيف، فال تكون إال  .8

 .احلث ىلع صلة األرحام وإكرام أصدقاء الوادلين وتنفيذ وصيتهما .9

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423بد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، حتقيق: ع

ت، ، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريو1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. سلسلة األحاديث 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428

احلميد، املكتبة ه. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد 1412، دار املعارف، الرياض، 1الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، لألبلاين، ط
ابن القيم: العرصية، بريوت. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية. عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية 

مخسة أشياء: الصالة عليهما، واالستغفار هلما، 
وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم اليت 

 .ال صلة لك إال بهما، هذه من بر الوادلين بعد موتهما

kawan keduanya, yakni jika keduanya memiliki kawan, 

hendaklah ia memuliakannya. Ini termasuk bakti 

kepada orang tua. 5. Menyambung silaturahmi 

(kekerabatan) yang engkau tidak dapat menjalinnya 

kecuali melalui keduanya. Yakni, menyambung 

hubungan dengan para kerabat. Ini termasuk berbakti 

pada keduanya. Jadi inilah lima perkara; mendoakan 

kedua orang tua, memohonkan ampunan untuk 

keduanya, memuliakan kawan keduanya, 

melaksanakan wasiat keduanya dan menyambung 

silaturrahmi yang engkau tidak dapat menjalinnya 

kecuali melalui keduanya. Perkara-perkara ini 

termasuk bentuk berbakti pada kedua orang tua 

setelah keduanya meninggal. 
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احلني، للشيخ ابن عثيمني، ه. رشح رياض الص1415، دار الكتب العلمية، بريوت، 2تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي، ط
اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد  -ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 1426دار الوطن للنرش، الرياض، 

 .ه1421، مؤسسة الرسالة، 1املحسن الرتيك، ط
   (3027) الرقم املوحد:
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يا سعد بن معاذ، اجلنة وربر الكعبة إينر أجد 
ُحدٍ 

ُ
  رحيها من دوِن أ

Wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi pemilik 
Ka'bah, sesungguhnya aku mencium wangi 

surga di dekat Uhud. 

 :احلديث .1427
قال: اغب عِم أنس بن  -عنه ريض اهلل-عن أنس 

عن قتال بدر، فقال: يا رسول  -ريض اهلل عنه-انلَّرْضِ 
اهلل، ِغبُْت عن أول قتال قاتلت املرشكني، لنئ اهلل 
َينَّ اهلل ما أصنع. فلما اكن  أشهدين قتال املرشكني  لرَُيِ
ُحٍد انَْكَشَف املسلمون، فقال: اللَّهم أْعَتِذُر 

ُ
يوم أ

 إيلك مما  -يعين: أصحابه  -ء إيلك مما صنع هؤال
ُ
وأبرأ

ثم تقدم فاستقبله  -يعين: املرشكني  -صنع هؤالء 
سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، اجلنَّة وربِّ 
ُحٍد. قال سعد: فما 

ُ
الكعبة إينِّ أِجُد رحيها من دوِن أ

استطعت يا رسول اهلل ما صنع! قال أنس: فوجدنا به 
سيف، أو طعنة بُِرْمح، أو بِْضَعا وثمانني رضبة بال

َرْميَة بسهم، ووجدناه قد قُتل وَمثَّل به املرشكون فما 
ختُه بِبََنانِِه. قال أنس: كنَّا نرى أو َنُظنُّ 

ُ
َعرفه أحٌد إال أ

أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه: }من املؤمنني 
[ 23رجال صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه{ ]األحزاب: 

 إىل آخرها.

** 

1427. Hadis: 

Dari Anas-raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Pamanku, 

Anas bin An-Nadhir-raḍiyallāhu 'anhu- tidak mengikuti 

perang Badar. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya aku absen di awal peperangan engkau 

memerangi orang-orang musyrik. Seandainya Allah 

menakdirkan aku untuk bisa mengikuti peperangan 

melawan orang-orang musyrik niscaya Allah benar-

benar akan memperlihatkan pada manusia apa yang 

aku perbuat." Ketika perang Uhud, kaum muslimin 

bercerai-berai. Dia berkata, "Ya Allah, aku mohon maaf 

kepada-Mu dari apa yang dilakukan oleh mereka -yakni 

sahabatnya- dan aku berlepas diri dari-Mu dari apa 

yang mereka lakukan -yakni kaum musyrikin-." 

Kemudian ia maju dan menghampiri Sa'ad bin Mu'adz, 

seraya berkata, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi pemilik 

Ka'bah, sesungguhnya aku mencium wangi surga di 

dekat Uhud." Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, saya 

tidak sanggup berbuat seperti apa yang dilakukannya." 

Anas berkata, "Setelah perang Uhud selesai, kami 

menemukan pada dirinya delapanpuluh lebih luka 

sayat pedang atau tikaman tombak dan tusukan anak 

panah. Kami menemukannya sudah terbunuh dan 

dicincang oleh orang-orang musyrik sehingga tidak ada 

satu pun orang yang mengenalinya kecuali saudara 

perempuannya dengan mengamati jari-jemarinya." 

Kemudian Anas berkata lagi, "Kami melihat atau 

mengira bahwa ayat ini turun berkaitan dengan 

peristiwanya dan yang serupa dengannya, "Diantara 

orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang 

menepati apa yang telah mereka janjikan kepada 

Allah..." (QS. Al-Ahzab: 23) sampai akhir ayat. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لم  -عمه-حييك أنس بن مالك أن أنس بن انلَّرْضِ 
يف بدر،  -صىل اهلل عليه وسلم-يكن مع الرسول 

صىل اهلل -وذلك ألن غزوة بدر خرج إيلها انليب 
وهو ال يريد القتال، وإنما يريد ِعري  -عليه وسلم

وبضعة عرش رجاًل،  قريش وليس معه إال ثالثمائة
معهم سبعون بعريا وفرسان يتعاقبون عليها، قال أنس 

يبني هل أنه  -عليه الصالة والسالم-بن انلرض للنيب 

** 

Anas bin Malik menuturkan bahwa Anas bin An-

Nadhar, pamannya, tidak bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maksud Anas bin An-

Nadhar dalam perang Badar. Sebab, dalam perang 

Badar ini Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Salam keluar 

menuju ke sana tanpa bermaksud perang. Tetapi 

beliau hendak menghadang kafilah dagang Quraisy. 

Beliau hanya bersama 319 orang. Turut bersama 

mereka tujuhpuluh ekor unta dan dua ekor kuda yang 

mereka tunggangi secara bergiliran. Banyak para 
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لم يكن معه يف أول قتال قاتل فيه املرشكني، وقال: 
"لنئ أدركت قتااًل لرُيينَّ اهلل ما أصنع". فلما اكنت 
 غزوة أحد، ويه بعد غزوة بدر بسنة وشهر، خرج

، -صىل اهلل عليه وسلم-انلاس وقاتلوا مع انليب 
وصارت ادلائرة يف أول انلهار للمسلمني، ولكن ترك 

صىل اهلل عليه -الرماة منازهلم اليت أنزهلم انليب 
فيها حال لقاء العدو ونهاهم عن اتلحول  -وسلم

عنها ، فلما انكرس املرشكون وانهزموا نزل بعض 
فهجم فرسان  أوئلك القوم عن تلك املنازل ،

املرشكني ىلع املسلمني من تلك انلاحية ، واختلطوا 
بهم، انكشف املسلمون وفرَّ من فرَّ منهم، إال أن 

تقدم إىل جهة الكفار وقال:  -ريض اهلل عنه-أنسا 
)امهلل إين أعتذر إيلك مما صنع هؤالء( يعين أصحابه 
اذلين فروا ، )وأبرأ إيلك مما صنع هؤالء(، يعين 

من قتال انليب ومن معه من املؤمنني.   املرشكني
استقبله سعد بن  -ريض اهلل عنه-وعندما تقدم 

معاذ، فسأهل إىل أين؟ قال: يا سعد، إين ألجد ريح اجلنة 
دون أحد، وهذا وجدان حقييق، ليس ختيال أو 
توهما، ولكن من كرامة اهلل هلذا الرجل شم راحئة 

أجل أن من  -ريض اهلل عنه-اجلنة قبل أن يستشهد 
يقدم وال حيجم، فتقدم فقاتل ، حىت قتل ريض اهلل 

: فما استطعت يا -ريض اهلل عنه-عنه. قال سعد 
بذل  -ريض اهلل عنه-رسول اهلل ما صنع! أي: أنه 

جمهودا ال أقدر ىلع مثله.  ووجد فيه بضع وثمانون، 
ما بني رضبة بسيف، أو برمح، أو بسهم، حىت إنه قد 

أحد إال أخته، لم تعرفه إال  تمزق جدله، فلم يعرفه
ببنانه أي إصبعه ـ ريض اهلل عنه.    فاكن املسلمون 
يرون أن اهلل قد أنزل فيه ويف أشباهه هذه اآلية: )من 
املؤمنني رجال صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه فمنهم من 
قَض حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال( 

ريض اهلل -(، وال شك أن هذا وأمثاهل 23)األحزاب: 
يدخلون دخوال أويلا يف هذه اآلية، فإنهم  -عنهم

ريض -صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه، حيث قال أنس 
: واهلل لرُيينَّ اهلل ما أصنع، ففعل، فصنع -اهلل عنه

sahabat yang tidak ikut dalam perang ini karena tidak 

ada seorang pun yang diseru. Hanya sedikit orang 

yang pergi ke Badar. Anas bin An-Nadhar berkata 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

menjelaskan bahwa ia mengikuti awal peperangan 

dimana beliau memerangi orang-orang musyrik. Ia 

berkata, "Seandainya Allah menakdirkan aku untuk 

bisa mengikuti peperangan melawan orang-orang 

musyrik niscaya Allah benar-benar memperlihatkan 

apa yang aku perbuat." Ketika perang Uhud terjadi, 

yaitu satu tahun satu bulan setelah perang Badar, 

kaum muslimin keluar dan berperang bersama Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Di awal 

siang, kemenangan berada di pihak kaum muslimin. 

Hanya saja para pemanah meninggalkan tempat 

mereka yang sudah ditetapkan oleh Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- saat bertemu musuh padahal beliau 

melarang mereka beranjak dari tempat itu. Tatkala 

orang-orang musyrikin melarikan diri dan kalah, 

sebagian pemanah turun dari posisi tersebut. Ternyata 

pasukan berkuda musyrikin menyerang kaum muslimin 

dari arah itu dan bercampur-baur dengan mereka 

sehingga kaum muslimin bercerai-berai dan 

sebagiannya melarikan diri kecuali Anas-raḍiyallāhu 

'anhu-. Ia maju ke arah orang-orang kafir dan berkata, 

"Ya Allah, aku mohon ampun kepada-Mu dari apa yang 

dilakukan oleh mereka" yakni sahabatnya yang 

melarikan diri, "dan aku berlepas diri dari-Mu atas apa 

yang mereka lakukan," yakni kaum musyrikin yang 

memerangi Nabi dan kaum mukminin yang 

bersamanya. Saat ia maju, Sa'ad bin Mu'adz 

menghampirinya sambil bertanya, "Mau kemana?" Ia 

menjawab, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku mencium 

wangi surga di dekat Uhud." Ini perasaan sebenarnya 

bukan khayalan atau ilusi. Ini merupakan karomah dari 

Allah bagi lelaki tersebut bisa mencium wangi surga 

sebelum mati syahid agar ia maju dan tidak berpaling. 

Anas maju dan bertempur hingga tewas. Sa'ad berkata, 

"Wahai Rasulullah, saya tidak sanggup berbuat seperti 

apa yang diperbuatnya." Artinya, "Anas telah 

mempersembahkan segenap usaha yang aku tidak 

mampu melakukannya. Di tubuh Anas ditemukan 

delapanpuluh lebih luka sayat pedang atau tikaman 

tombak atau tusukan anak panah hingga kulitnya 

terkoyak dan tidak ada satu orang pun yang 

mengenalinya kecuali saudara perempuannya. Ia 

mengenalinya dari jari-jemarinya. Kaum muslimin 

menganggap bahwa Allah telah menurunkan ayat 

berikut berkenaan dengan kejadian dia dan orang-

orang yang sama dengannya, "Diantara orang-orang 
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 اهلل عنهم الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -اهلل عنهريض -أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قتال بدر : أي: غزوة بدر •

 .لريين اهلل : أي: يلظهرن عميل هلل فرياه كما أنه علمه من قبل، ويظهره للناس أيًضا، وهذا من باب الفأل وتمين اخلري •

 .أماكنهم وانهزمواانكشف املسلمون : تركوا  •

 يوم أحد : غزوة أحد •

 .أحد : جيل قريب من املدينة •

 رحيها : راحئتها •

 أبرأ : أختىل وأختلص •

 .بضعا : ما بني اثلالثة والعرشة •

 مثل به : نكل به: جبدع أنفه أو قطع أذنه ، أو غريهما من األعضاء •

 .بنانه : أطراف األصابع •

 .أشباهه : الشبه : هو املثل •

 :وائد احلديثف
 .سن، وإلزام انلفس بما هو خريجواز الوعد احل .1

 .صدق أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف طلب الشهادة وتشوقهم إىل اجلنة .2

 .استحباب بذل انلفس يف اجلهاد يف سبيل اهلل وإشهاد اهلل ىلع ذلك .3

 .شدة يقني أنس بن انلرض وكمال إيمانه .4

شهداء ، قد يشم راحئة اجلنة ؛ فيكون أدَع ملواصلة اجلهاد ، وهذا تثبيت من اهلل املجاهد الصادق املقبل ىلع اهلل احلريص ىلع بلوغ منازل ال .5
 .لعباده املخلصني

 .جواز احلكم بالقرائن، وهذا جتده يف تعرف أخت أنس بن انلرض عليه ببنانه .6

 . فضيلة أنس بن انلرض ـ ريض اهلل عنه ـ .7

صنعا ال يصنعه أحد إال من َمنَّ اهلل عليه بمثله حىت 
 .استشهد

mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang 

telah mereka janjikan kepada Allah . Diantara mereka 

ada yang gugur, dan diantara mereka ada (pula) yang 

menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak 

mengubah (janjinya)." (QS. Al-Ahzab: 23) Tidak ada 

keraguan bahwa dia dan orang yang serupa 

dengannya-raḍiyallāhu 'anhu-m masuk pertama kali 

dalam kriteria ayat ini karena sesungguhnya mereka 

adalah orang-orang yang menepati apa yang mereka 

janjikan kepada Allah. Anas-raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 

"Seandainya Allah menakdirkan aku untuk bisa 

mengikuti peperangan melawan orang-orang musyrik 

niscaya Allah benar-benar akan memperlihatkan apa 

yang aku perbuat." Ia pun melakukannya dan berbuat 

sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapa pun 

kecuali yang diberi anugerah seperti itu hingga ia gugur 

sebagai syahid. 
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 جواز األخذ بالشدة يف اجلهاد .8

 املراجع:املصادر و

بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل. بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن  كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد
الطبعة اجلوزي. نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

م. رشح رياض الصاحلني، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن للنرش، طبع اعم 1987 ـه 1407م الطبعة الرابعة عرشة  1977 ـه 1397األوىل: 
 ه. ديلل الفاحلني، حممد بن عالن، دار الكتاب العريب. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش1426

ه. 1422م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل،  2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -دمشق  واتلوزيع،
 .بريوت -صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (3855) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

225 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورة اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو الفضل العباس بن عبد املطلب  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أسأهل : أطلبه •

 .العافية : مصدر يدل ىلع حمو اذلنوب والسالمة من اآلفات والعيوب •

 :وائد احلديثف
 .العافية يه السالمة من لك رش وإذا وفقك اهلل هلا واعفاك من لك رش من رش األبدان والقلوب واألهواء وغريها فأنت يف خري .1

 .ادلاعء بالعافية أفضل ادلاعء .2

 .ب وإنالة املطلوبإرشاد إىل أنه ينبيغ للك أحد سؤال العافية يف ادلنيا بالسالمة من األسقام واملحن واآلالم، ويف اآلخرة بالعفو عن اذلنو .3

 .ىلع االسزتادة من العلم واخلري -رضوان اهلل عليهم-حرص الصحابة  .4

يا عباس، يا عم رسول اهلل، سلوا اهلل العافية يف 
  ادلنيا واآلخرة

Wahai ‘Abbas, wahai paman Rasulullah, 
mintalah al-‘āfiyah kepada Allah di dunia 

dan akhirat 

 :احلديث .1428
ريض اهلل -لب عن أيب الفضل العباس بن عبد املط

قال: قلُت: يا رسول اهلل َعلِّْميِن شيئا أسأهل اهلل  -عنه
فمكثُت أياما،ً ثم « َسلُوا اهلَل َالعافية»، قال: -تعاىل-

-ِجئُْت فقلُت: يا رسول اهلل علمين شيئا أسأهل اهلل 
يا عباس، يا َعم رسول اهلل، َسلُوا اهلل »، قال يل: -تعاىل

 .«العافية يف ادلنيا واآلخرة

** 

1428. Hadis: 

Dari Abu al-Fadhl al-‘Abbas bin ‘Abdul Mutthalib -

raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: Aku berkata, "Wahai 

Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku 

minta kepada Allah -Ta'ālā-". Beliau menjawab, 

"Mintalah al-'āfiyah (keselamatan) kepada Allah." Lalu 

aku tinggal selama beberapa hari, kemudian menemui 

beliau lagi, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah 

aku sesuatu yang aku minta kepada Allah -Ta'ālā-." 

Beliau berkata kepadaku, "Wahai ‘Abbas, wahai 

paman Rasulullah, mintalah al-'āfiyah kepada Allah di 

dunia dan akhirat.” 

 صحيح لغريه  :درجة احلديث
** 

Sahih li gairihi Derajat hadis: 

-صىل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث من جوامع لكمه 
أن يعلمه  -ريض اهلل عنه-، فقد سأهل عمه العباس 

رية، شديدة داعًء، فعلمه داعًء هو عبارة عن مجلة قص
اإلجياز عميقة ادلاللة، استوعبت خري ادلنيا واآلخرة، 
وتنكري لفظ )شيئاً( للتعظيم؛ ألنه يريد شيئاً يسرياً 
قويلاً يسأل اهلل به ليس به لكفة مع عظم األجر فقال: 

، وعدم تقييد العافية بيشء جيعلها «سلوا اهلل العافية»
 اعفية اعمة تستلزم السالمة من لك رش دينوي

 .وأخروي

** 

Hadis ini termasuk Jawāmi’ al-Kalim yang diucapkan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, yaitu 

ungkapan yang singkat, sangat ringkas namun 

maknanya sangat dalam, mencakup kebaikan dunia 

dan akhirat. Kata “syai an” (sesuatu) digunakan dalam 

bentuk nakirah untuk mengagungkan perkara ini; 

karena yang dimaksudkan adalah sesuatu yang ringan 

diucapkan dalam meminta kepada Allah, tidak 

memberatkan (susah untuk dihafalkan), namun besar 

pahalanya. Maka Nabi bersabda, “Mintalah al-‘āfiyah 

kepada Allah!” Tidak diikatnya kata al-‘āfiyah 

(keselamatan) dengan apapun, menjadikan kata ini 

bersifat umum sehingga meliputi keselamatan dari 

segala bentuk keburukan di dunia dan akhirat. 
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 املراجع:املصادر و

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
اعدل مرشد، وآخرون،  -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 1975 - ـه 1395مرص، الطبعة: اثلانية،  -مصطىف ابلايب احلليب 

م. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف  2001 - ـه 1421إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد 1407الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرش اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع

ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. السلسلة 1430-1بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل 1د نارص ادلين األبلاين. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، طالصحيحة املجدلات الاكملة، املؤلف: حمم

،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط 1423آل محد، دار العاصمة، الرياض، 
ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، 1426. رشح رياض الصاحلني،  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، ه 1425دار املعرفة، بريوت، 

 .تأيلف حممد يلع بن حممد عالن
   (2932) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر اتلصنيف:

 .متفق عليه، والزيادة للنسايئ راوي احلديث:

َُّك لَع كْن من  ُدل
َ
يا عبد اهلل بن قيس، أال أ

  وال قوة إال باهلل كنوز اجلنة؟ ال حول

Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku 
tunjukkan kepadamu salah satu dari 

simpanan surga? Lā Haula Walā Quwwata 
Illā Billāh (Tidak ada daya dan upaya 

kecuali dengan pertolongan Allah) 

 :احلديث .1429
قال: قال يل  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

يا عبد اهلل بن »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ُدلَُّك ىلع كزن من كنوز اجلنة؟ ال حول وال 

َ
قيس، أال أ

 من اهلل إال »زاد النسايئ: «. قوة إال باهلل
َ
وال َملَْجأ

 .«إيله

** 

1429. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Azy'ari -raḍiyallāhu 'anhu-, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

kepadaku, "Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku 

tunjukkan kepadamu salah satu dari simpanan surga? 

Lā Haula Walā Quwwata Illā Billāh (Tidak ada daya dan 

upaya kecuali dengan pertolongan Allah)." An-Nasa'i 

menambahkan, "Dan tidak ada tempat berlindung dari 

Allah kecuali kepada-Nya." 

  :درجة احلديث
صحيح والزيادة اليت عند 

النسايئ: منكرة واملنكر هو: 
احلديث اذلي خالف فيه الراوي 

 الضعيف سائر الرواة اثلقات

** 

 Derajat hadis: 

إىل كزن أبا موىس  -صىل اهلل عليه وسلم-أرشد انليب 
عظيم من كنوز اجلنة جيمع ويدخر هل إىل وقت 
يكون العبد أحوج ما يكون ملثل هذه الكنوز 
واألموال، فقال هل )الحول وال قوة إال باهلل( هذه 
اللكمة مثل الكزن اذلي يكون من أنفس أموال 
العباد، فيه هلا ثواب عظيم وكثري، وهذا اثلواب 

لعباده، والرس يف  الكبري مدخٌر يوم القيامة عند اهلل
هذا األجر الكبري هلذه اللكمة ألنها تتضمن استسالم 
وتفويض العبد أمره إىل اهلل، وأن العبد ال يملك شيئا 
من األمر، فهو يتربأ من لك حول ومن لك قوة، ومن 
أي استطاعة هل، إال أن يكون املعني هو اهلل جل 
 وعال، وإذا أرادك اهلل بيشء فال أحد ينقذك من اهلل

جل وعال، ألنه ال ملجأ وال مهرب منه سبحانه 
وتعاىل إال إيله، فاتلحصن إنما يكون برضاه سبحانه 

 وتعاىل.

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunjukkan kepada 

Abu Musa salah satu simpanan surga yang dihimpun 

dan disimpan baginya sampai pada waktu di mana 

seorang hamba sangat membutuhkan simpanan dan 

harta seperti ini. Beliau bersabda kepadanya, "Lā 

Haula Walā Quwwata Illā Billāh," Kata-kata ini seperti 

harta simpanan paling berharga bagi manusia. Kata-

kata tersebut memiliki pahala yang besar dan banyak. 

Pahala besar ini ditabungkan pada hari kiamat di sisi 

Allah bagi para hamba-Nya. Rahasia adanya pahala 

besar dalam kata-kata tersebut karena mengandung 

ketundukan dan penyerahan urusan hamba kepada 

Allah dan sesungguhnya seorang hamba itu tidak 

memiliki kuasa apa pun. Ia membebaskan diri dari 

segala daya dan semua kekuatan serta dari 

kemampuan, kecuali kalau pemberi pertolongan itu 

adalah Allah Yang Maha Agung dan Tinggi. Jika Allah 

menginginkanmu terjadi sesuatu padamu maka tidak 

ada seorang pun yang dapat menyelamatkanmu dari 

Allah Yang Maha Agung dan Maha Luhur, karena tidak 

ada tempat berlindung dan tempat melarikan diri dari 

Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- kecuali kepada-Nya. 

Sesungguhnya membentengi diri itu dapat terwujud 

dengan keridaan Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā -.  
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  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َخر، ومجُعُه ُكنوز . •  كزن : الكزن: هو ما يدفن من األموال واألمتعة، واملقصود به يف احلديث هو املال املدَّ
 .ملجأ : امللجأ هو ماكن اللجوء واالعتصام، وجلأ: أي الذ وهرب •

 :وائد احلديثف
 .ينبيغ للمتلكم أن يأيت بما ينبه به املخاطب يلنتبه ملا سيُقال .1

 ."حيث خصه انليب بهذا اتلنبيه اللطيف املحبوب "يا عبداهلل بن قيس - عنهريض اهلل-فضيلة أيب موىس األشعري  .2

 .أن للجنة كنوزاً غري هذه اللكمة، لقوهل: من كنوز ومن للتبعيض .3

 .استحباب هذا اذلكر واإلكثار منه ألجره الكبري .4

 .ة ال خترج عن إرادة اهلل ومشيئتهأن للعبد إرادة وقدرة حقيقيتني، وفعاًل حقيقياً يفعل به ما يشاء، لكنها إرادة ومشيئ .5

 املراجع:املصادر و

ر صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دا
وت. سلسلة األحاديث الضعيفة إحياء الرتاث العريب، بريوت سنن النسايئ الكربى، حتقيق حسن عبد املنعم شليب، طبعة مؤسسة الرسالة، بري

رف، الرياض.  واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األشقودري األبلاين، ط دار املعا
مية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، طبعة مكتبة األسد اإلسال

صالح الفوزان  املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، طبعة دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ
صالح العثيمني، طبعة املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم  بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن

 .برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، طبعة دار احلديث
   (5521) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .حجر : بفتح احلاء, أي يف تربيته وحتت راعيته وحضانته •

 . الصحفة : أحركها وأمدها إىل جوانب القصعة ألتلقط الطعام, وال أقترص ىلع موضع واحدتطيش يف •

 .غالم : هو الصيب من الوالدة إىل سن ابللوغ •

  يا غالم، سم اهلل، ولك بيمينك، ولك مما يليك
Wahai anak kecil, bacalah Bismillāh, 

makanlah dengan tangan kananmu dan 
makanlah makanan yang ada di 

hadapanmu! 

 :احلديث .1430
عن عمر بن أيب سلمة قال: كنُت ُغالما يف َحْجِر 

، واكنْت يَِدي -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ْحَفة، فقاَل يِل رسول اهلل  صىل اهلل -تَِطيُش يف الصَّ

يا ُغالُم، سمِّ اهلَل، ولُكْ بِيَِميِنك، ولُكْ »: -عليه وسلم
ا يَِليَك   فما َزالَْت تِلك ِطْعَميِت َبْعُد.« ممَّ

** 

1430. Hadis: 

Dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, “Sewaktu aku 

masih kecil, saat berada dalam asuhan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, pernah suatu ketika 

tanganku ke sana ke mari (saat mengambil makanan) 

di nampan, lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda kepadaku, “Wahai anak kecil, ucapkanlah 

bismillāh, makanlah dengan tangan kananmu, dan 

makanlah makanan yang terdekat darimu!” Maka hal ini 

senantiasa menjadi kebiasaanku setelah itu. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ابَن زوجة  -ريض اهلل عنهما-اكن عمر بن أيب سلمة 
ريض اهلل -أم سلمة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
, واكن يف تربيته وحتت راعيته, وقد ذكر من -عنها

هذا احلديث أنه اكن أثناء األكل حيرك يديه  حاهل يف
-يف جوانب القصعة يللتقط الطعام, فعلَّمه انليب 

يف هذا احلديث ثالثة آداب من  -صىل اهلل عليه وسلم
آداب األكل: أوهلا: قول "بسم اهلل" يف بداية األكل. 
وثانيها: األكل بايلمني. وثاثلها: األكل مما يليه؛ ألن 

احبه سوء أدب, قال العلماء: أكله من موضع يد ص
إال أن يكون الطعام أنوااًع مثل أن يكون فيه قرع 
وباذجنان وحلم وغريه, فال بأس أن تتخطى يدك إىل 
هذا انلوع أو ذاك, وكذلك لو اكن اإلنسان يأكل 
وحيًدا فال حرج أن يأكل من الطرف اآلخر ألنه ال 

 .يؤذي أحًدا يف ذلك

** 

Umar bin Abi Salamah -raḍiyallāhu 'anhumā- putra istri 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yaitu Ummu Salamah 

-raḍiyallāhu 'anhā-, dahulu dia berada di bawah didikan 

dan asuhan beliau. Disebutkan di dalam hadis ini 

bahwa di antara perilakunya; tatkala makan ia 

menggerakkan tangannya di semua sisi nampan untuk 

mengambil makanan, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- di dalam hadis ini mengajarkannya tiga adab 

dari adab-adab makan; Yang pertama: Mengucapkan 

“bismillāh” pada awal makan. Yang kedua: Makan 

dengan tangan kanan. Yang ketiga: Makan makanan 

yang terdekat dengannya karena makan di tempat 

tangan kawannya termasuk adab yang buruk. Para 

ulama berkata,“Kecuali jika makanan tersebut 

bermacam-macam seperti jika terdapat di dalamnya 

labu, terong, daging, dan lain-lain, maka tidak mengapa 

tanganmu mengambil makanan ini atau itu. Demikian 

pula jika seseorang makan sendiri, maka tidak 

mengapa ia makan dari sisi nampan lainnya karena dia 

tidak mengganggu seorang pun pada saat itu. 
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 .سم اهلل : قل: "بسم اهلل" عند بدء األكل •

 .يليك : من اجلانب اذلي يقرب منك من الطعام •

 .تلك طعميت : صفة أكيل وطريقيت فيه •

 :وائد احلديثف
 .تسمية يف أوهلمن آداب األكل ال .1

قال: "ال يأكل أحدكم بشماهل، وال يرشب  -صىل اهلل عليه وسلم-وجوب األكل بايلمني، وحتريم األكل بالشمال، إالَّ من عذر؛ ألنَّ انلَّيبَّ  .2
مة، ومن تشبَّه بقوٍم فهو منهم  .بشماهل، فإنَّ الشيطان يأكل بشماهل، ويرشب بشماهل"؛ ومتابعة الشيطان حمرَّ

 .عليم اجلاهل من كبار وصبيان، السيَّما من حتت كفالة اإلنساناستحباب ت .3

 .من آداب الطعام أن ال يأكل اإلنسان إال مما يليه, وأن ال يتعداه إىل اجلوانب األخرى .4

 ., وذلك مستفاد من قول عمر: فما زالت تلك طعميت بعد-صىل اهلل عليه وسلم-الزتام الصحابة بما أدَّبهم به انليب  .5

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم  1422اري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخ
بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث  -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، 1392بريوت، الطبعة: اثلانية،  -عريب ال
د اهلل الفوزان، الطبعة: م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عب 2003 - ـه 1423مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

م إرساء  2006 _ه  1427األوىل، 
ُ
م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

الح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن ص1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1بنت عرفة، ط
 ـه بلوغ املرام  1426 ـهرشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1431 ـهـ  1427الطبعة : األوىل ، 

 .م 2014 - ـه 1435لسعودية الطبعة: األوىل، اململكة العربية ا -من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
   (58120) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا فالن، ما لك؟ ألم تك تأمر باملعروف وتنَه 
عن املنكر؟ فيقول: بَّل، كنت آمر باملعروف وال 

 آتيه، وأنَه عن املنكر وآتيه
 

Wahai fulan, ada apa denganmu? 
Bukankah kamu dulu menyeru pada 
perbuatan baik dan mencegah dari 

perbuatan mungkar? Ia menjawab, "Benar, 
dulu aku memerintahkan kebaikan tapi 

tidak melaksanakannya, dan aku mencegah 
kemungkaran tapi justru melakukannya". 

 :احلديث .1431
 - عنهماريض اهلل-عن أسامة بن زيد بن حارثة 

يُؤىَت بِالرَُّجل يَوَم الِقَياَمة َفيُلىَْق يف انلَّار، »مرفواًع: 
ْقتَاب َبْطِنه فَيُدوُر بَِها َكَما يَُدوُر احِلَماُر يِف 

َ
َفتَنَْدِلُق أ

هُل انلَّاِر، َفيَُقولُون: يَا ُفاَلُن، َما 
َ
ََح، َفَيْجتَِمع إِيَله أ الرَّ

لَم تَُك تَأُمُر بِالَمع
َ
ُروف َوَتنىَْه َعن الُمنَْكر؟ لََك؟ أ

نىَه َعن 
َ
فيقول: بىََل، ُكنُت آُمُر بِالَمعُروف َواَل آِتيِه، َوأ

 «.الُمنَكر َوآِتيهِ 

** 

1431. Hadis: 

Dari Usāmah bin Zaid bin Ḥāriṡah -raḍiyallāhu 

'anhumā- secara marfū', "Pada hari kiamat nanti akan 

didatangkanlah seseorang, lalu ia dilemparkan ke 

dalam neraka sehingga usus-usus dalam perutnya 

terburai. Lalu ia berputar-putar seperti keledai berputar-

putar pada penggilingannya. Para penghuni neraka 

mengerumuninya seraya bertanya, "Wahai fulan, 

kenapa kamu? Bukankah engkau dulu memerintahkan 

perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar?" Ia 

menjawab, "Benar, dulu aku memerintahkan kebaikan 

tapi tidak melaksanakannya, dan aku mencegah 

kemungkaran tapi justru melakukannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث فيه اتلحذير الشديد من الرجل اذلي 
يأمر باملعروف وال يأتيه، وينىه عن املنكر ويأتيه، 
والعياذ باهلل.  تأيت املالئكة برجل يوم القيامة فيلىق 
يف انلار إلقاء، ال يدخلها برفق، ولكنه يلىق فيها كما 
يلىق احلجر يف ابلحر، فتخرج أمعاؤه من بطنه من 

قاء، فيدور بأمعائه  كما يدور احلمار يف شدة اإلل
الطاحون، فيجتمع إيله أهل انلار، فيقولون هل: ما لك؟ 
أي يشء جاء بك إىل هنا، وأنت تأمر باملعروف وتنىه 
ا ىلع نفسه: كنت آمر  عن املنكر؟ فيقول ُمِقرًّ
باملعروف وال أفعله، وأنىه عن املنكر وأفعله، 

ه فيأمرها باملعروف فالواجب ىلع املرء أن يبدأ بنفس
وينهاها عن املنكر؛ ألن أعظم انلاس حقا عليك 

 .نفسك -صىل اهلل عليه وسلم-بعد رسول اهلل 

** 

Hadis ini berisi peringatan keras bagi orang yang 

memerintahkan kebaikan namun ia tidak 

melakukannya, dan melarang kemungkaran tapi ia 

justru mengerjakannya. Kita berlindung pada Allah dari 

keburukan ini. Pada hari kiamat, malaikat datang 

membawa seseorang lalu dilemparkan ke dalam 

neraka. Orang itu tidak masuk neraka dengan pelan-

pelan, tapi dilemparkan ke dalamnya seperti batu 

dilempar ke laut. Maka ususnya keluar dari perut akibat 

lemparan yang sangat keras. Lalu ia berputar-putar 

membawa ususnya seperti keledai mengitari alat 

penggilingan. Para penghuni neraka berkumpul 

mengerumuninya seraya bertanya padanya, "Kenapa 

kamu? Apa yang membuatmu masuk ke sini, padahal 

engkau dulu memerintahkan kebaikan dan melarang 

kemungkaran?" Ia menjawab seraya mengakui 

kesalahan dirinya, "Aku memerintahkan kebaikan 

namun aku tidak melaksanakannya dan aku melarang 

kemungkaran tapi aku melakukannya." Jadi, 

seseorang itu wajib memulai dengan dirinya sendiri, 

memerintahnya dengan kebaikan dan melarangnya 

dari kemungkaran. Karena manusia yang paling besar 

haknya atas dirimu, setelah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- adalah dirimu sendiri. 
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  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
 .َتنَْدِلُق : خترج •

ْقتَاب : األ •
َ
 .معاء، واحدها قتبأ

ََح : حجر الطاحون •  .الرَّ

 .َوآِتيِه : أفعله •

 :وائد احلديثف
 .تشديد العقوبة ىلع من خيالف قوهل عمله؛ لعصيانه مع العلم املقتيض للخشية واملباعدة عن املخالفة .1

 .وصف انلار ووصف املعذبني فيها -صىل اهلل عليه وسلم-من الُمَغيبات اليت أخرب عنها انليب  .2

 .فعل املعروف وترك املنكر مانعان من دخول انلار .3

 .انلاس يوم القيامة يعرف بعضهم بعضا، ويصارح بعضهم بعضا، بعد كشف السرت وظهور الغيب .4

وعيد شديد ملن خالف قوهل فعله، وأن العذاب يشدد ىلع العالم إذا عىص أعظم من غريه، كما يضاعف هل األجر إذا عمل بعلمه، ولكن ال  .5
 .العايص فرض األمر باملعروف وانليه عن املنكر مع عزمه ىلع االمتثال، واألول املراد به من ليس دليه عزم ىلع ترك املعايصيسقط عن 

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
كنوز رياض الصاحلني،  -ه. 1417ام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، مسلم، لإلم

رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1430حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
ه. نزهة املتقني 1423تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل،  -ه. 1426

 .ه1407رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 
   (3345) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يا معرش األنصار، ألم أجدكم ُضالَّالً فهداكم 
لََّفُكُم اهلل يب؟ واََعلًَة 

َ
اهلل يب؟ وكنتم متفرقني فَأ

 فأغناكم اهلل يب؟
 

Wahai kaum Anṣār, bukankah aku dapati 
kalian dalam kesesatan kemudian Allah 

memberi petunjuk kepada kalian melalui 
diriku? Dahulu kalian berpecah-belah 

kemudian Allah persatukan kalian 
denganku? Dahulu kalian kekurangan 

kemudian Allah cukupkan kalian dengan 
kedatanganku? 

 :احلديث .1432
ملا أَفاء اهلل ىلع »بن اعصم قال: عن عبد اهلل بن زيد 

؛ قََسم يف انلاس، ويف الُمَؤلََّفِة قلوبهم،  رسوهل يوم ُحنَنْيٍ
ولم يعِط األنصار شيئا. فكأنهم وجدوا يف أنفسهم؛ إذ 
لم يُِصبُْهْم ما أصاب انلاس.  فخطبهم؛ فقال: يا معرش 
األنصار، ألم أجدكم ُضالَّاًل فهداكم اهلل يب؟ 

لََّفُكُم اهلل يب؟ واََعلًَة فأغناكم اهلل وكنتم متفرقني 
َ
فَأ

. قال: ما  يب؟ لكما قال شيئًا؛ قالوا: اهلُل ورسوهُل أَمنُّ
 . يمنعكم أن جتيبوا رسول اهلل؟ قالوا: اهلل ورسوهل أَمنُّ
اَل تَرَْضْوَن أن 

َ
قال: لو ِشئْتُْم لقلتم: جئتنا كذا وكذا. أ

ول اهلل يذهب انلاس بالشاة وابلعري، وتذهبون برس
 من األنصار، 

ً
إىل رَحاِلُكم؟ لوال اهلجرة لكنت اْمَرأ

ولو سلك انلاس واديًا أو ِشْعبًا، لََسلَْكُت وادي 
األنصار وَِشْعبََها. األنصار ِشَعاٌر، وانلاس ِدثَاٌر، إنكم 
ثََرًة ، فاصربوا حىت تلقوِن ىلع 

َ
ستلقون بعدي أ

 «.احلوض

** 

1432. Hadis: 

Dari Abdullah bin Zaid bin 'Āshim berkata ketika Allah 

mengaruniakan rampasan perang (fai) kepada Rasul-

Nya pada perang Hunain, beliau membagikannya 

kepada kaum muslimin dan para muallaf, dan beliau 

tidak memberikan kepada kaum Anṣār sedikitpun, 

maka merekapun merasa kecewa karena tidak 

mendapatkan apa diberikan kepada orang lain. 

Kemudian Rasulullah berkhutbah di hadapan mereka 

dengan berkata, "Wahai kaum Anṣār! Bukankah aku 

dapati dahulu kalian dalam kesesatan kemudian Allah 

berikan kalian petunjuk denganku? Dahulu kalian 

berpecah belah kemudian Allah persatukan kalian 

denganku? Dahulu kalian kekurangan kemudian Allah 

cukupkan kalian dengan kedatanganku?" Setiap 

Rasulullah mengatakan sesuatu merekapun 

menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih baik." Beliau 

berkata, "Apa yang menghalangi kalian tidak 

menjawab pertanyaan Rasullullah?" Mereka berkata, 

"Allah dan Rasul-Nya lebih baik." Beliau bersabda, 

"Seandainya kalian mau, kalian akan mengatakan, 

Engkau telah datang kepada kami dengan begini dan 

begitu. Tidakkah kalian rida jika manusia pulang 

membawa kambing dan unta sedang kalian pulang 

bersama Rasulullah menuju tempat tinggal kalian, 

seandainya bukan karena hijrah maka sungguh aku 

adalah orang Anṣār, seandainya orang-orang berjalan 

melewati suatu lembah dan bukit maka sungguh aku 

akan melewati lembah dan bukit kaum Anṣār. Kaum 

Anṣār laksana orang-orang yang memakaikan 

(mengenakan) dan selain mereka bagaikan 

selimutnya. Sesungguhnya kalian akan mendapati 

sesudahku orang-orang yang egois, maka bersabarlah 

sampai kalian bertemu denganku di telaga." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا فتح اهلل ىلع نبيه حممد 
الغنائم الكثرية يف موقعة ُحنَنْيٍ وبعد أن ترك حصار 

** 

Ketika Allah mengaruniakan kepada Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- harta rampasan perang 

yang banyak pada perang Ḥunain dan setelah beliau 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهمالفضائل  اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-بد اهلل بن زيد بن اعصم املازِن ع اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أفاء : أرجع أموال الكفار إىل املسلمني باليفء •

 .يوم ُحننَْيٍ : يوم غزوة حنني •

د وقعت ُحننَْيٍ : واٍد يف طريق مكة الطائف، الُمتجه من طريق السيل الكبري، وهو واقع بني الرشائع وقرية الزيمة ويسىم اآلن وادي يداعن، وق •
 .وبني "هوازن" ومعهم "ثقيف" يف شوال من السنة اثلامنة من اهلجرة -صىل اهلل عليه وسلم-رية بني انليب فيه معركة ضا

م : وزَّع الغنيمة •  .قَسَّ

 .الُمَؤلََّفِة قلوبهم : ناس من قريش حديثو العهد باإلسالم أعطاهم يلتمكن اإلسالم يف قلوبهم •

صىل -الطائف اعد إيلها أي إىل الغنائم، فأعطى انليب 
أقواًما حدييث عهد باإلسالم  -اهلل عليه وسلم

يلتألفهم فأنكر ذلك بعض األنصار أما خيارهم 
صىل اهلل عليه -ف رسول اهلل فإنهم يعلمون أن ترص

ترصف ِبق فلما بلغته مقاتلهم حيث قال  -وسلم
 -صىل اهلل عليه وسلم-بعضهم يعطي رسول اهلل 

الغنائم ألقوام تقطر سيوفنا من دمائهم ويدعنا، فأمر 
جبمعهم هل يف قبة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

فاجتمعوا، فقال: ما مقالة بلغتين عنكم .. إلخ ما 
فعاتبهم واعرتف هلم بما قدموه من نرصة هل  ذكر.

ولإلسالم اذلي جاء به فطابت نفوسهم وعرفوا بذلك 
عظيم ما ذخر اهلل هلم من صحبة رسوهل ورجوعهم به 
إىل رحاهلم باإلضافة إىل ما ادخره اهلل هلم يف ادلار 

صىل اهلل عليه -األخرى ىلع ما قدموه وبذلوه فأمرهم 
ثََرةِ بالصرب ىلع ما سيل -وسلم

َ
 .قونه بعده من األ

selesai mengepung kota Ṭāif, beliau kembali 

mendatangi harta rampasan perang tersebut yang 

kebanyakan berupa binatang ternak. Jumlahnya lebih 

dari empat puluh ribu ekor onta dan seratus dua puluh 

ekor kambing. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk 

Islam untuk melembutkan hati mereka, akan tetapi 

sebagian orang Anṣār tidak setuju dengan tindakan ini. 

Adapun orang-orang pilihan dari mereka, mereka tahu 

bahwa apa yang Rasulullah lakukan adalah benar. 

Ketika sampai ke telinga beliau apa yang mereka 

katakan; yang mana sebagian mereka mengatakan: 

"Rasulullah memberikan rampasan perang kepada 

kaum yang mana pedang-pedang bertetesan darah 

mereka dan tidak memberikan kepada kita", maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- segera 

mengumpulkan mereka di suatu kubah dan mereka 

pun berkumpul, kemudian Rasulullah mengatakan, 

"Perkataan apa yang sampai kepadaku dari 

kalian...dst. Maka Rasulullah pun menegur mereka dan 

mengakui jasa- jasa besar mereka (kaum Anṣār) dalam 

menolong Rasulullah dan agama Islam yang ia bawa. 

Hati merekapun menjadi tenanglah dan mereka pun 

tahu besarnya nikmat yang Allah berikan untuk mereka 

yaitu bersahabat dengan Rasulullah, dan mereka pun 

pulang bersama Rasulullah ke kampung mereka, 

ditambah lagi dengan apa yang Allah siapkan untuk 

mereka di akhirat; yaitu balasan atas apa yang telah 

mereka kerjakan dan mereka korbankan. Oleh sebab 

itu, Rasulullah menyuruh mereka untuk bersabar 

menghadapi sifat keegoisan yang akan mereka hadapi 

sepeninggal beliau. (Lihat: Taisīr 'Allām, hal: 306, 

"Tanbīhul Afhām", jilid 3 hal: 403, dan "Ta'sīsul Ahkām" 

jilid 3 hal: 197). 
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 .وجدوا : حزنوا •

 .لم يصبهم : لم يأتهم من الغنيمة •

لََّفُكُم اهلل يب : أي مجعكم ىلع يديَّ وبسبيب •
َ
 .فأ

 .ضالاًل : مجع ضال، وهو: من فارق الُهدى •

 .فهداكم اهلل يب : دلكم ىلع احلق حىت سلكتموه بسبيب •

 .متفرقني : متشتتني: ال تربطكم رابطة •

 .فأغناكم اهلل : بسط لكم يف الرزق من املغانم وغريها •

 .نا وأعظمأَمنَّ : أي : أكرث ِمنَّة علي •

 .اَعلًَة : فقراء •

 .رَحاِلكم : الرحال: حمل اإلقامة •

 .لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار : أي: لوال أن النسبة إىل اهلجرة نسبة دينية ال يسعين تركها النتسبت إىل داركم •

 .سلك : دخل •

 .واديا : جمرى السيول •

 .الِشْعِب : اسم ملا انفرج بني جبلني •

 .لشعار هو: اثلوب اذلي ييل اجلسداألنصار ِشَعاٌر : ا •

 .ِدثَاٌر : هو اثلوب اذلي فوق الِشعار •

ثََرًة : تقديم انلاس عليكم يف أمور ادلنيا •
َ
 .أ

 :وائد احلديثف
 . إعطاء الُمَؤلََّفِة قلوبهم من الغنيمة، ِبسب رأي اإلمام واجتهاده وإن كرث .1

 .يف قَْسِم الغنائم ىلع ما تقتضيه مصلحة اإلسالم واملسلمني -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .2

 .جواز حرمان من وثق بدينه، تبعا للمصلحة العامة .3

 .أن أصحاب اإليمان القوي العميق يولكون إىل إيمانهم باعتبار أنهم ال يهتمون ألمر ادلنيا .4

ء، وأن هل أن يعطي الغين منه للمصلحةلإلمام تفضيل بعض انلاس ىلع بعض يف مص .5  .ارف اليَفْ

 .ال عتب ىلع من طالب ِبقه يف األمور ادلنيوية .6

 .مرشوعية املوعظة واخلُطبة يف املناسبات وتبيني احلق .7

 .جواز ختصيص بعض املخاطبني يف اخلُطبة .8

 .تسلية َمن فاته يشء من ادلنيا بما حصل هل من ثواب اآلخرة .9

 .ة إيلها ىلع اخلصمإقامة احلجة عند احلاج .10

 .لألنصار ىلع ما بلغه عنهم -صىل اهلل عليه وسلم-معاتبة انليب  .11

 .مرشوعية معاتبة من وثقت من إيمانه وصدق نيته .12

 .أن القائد واألمري وأصحاب الواليات ال يترصفون يف الشؤون العامة، من غري أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها .13

 .ألصحابه -لمصىل اهلل عليه وس-حسن راعية انليب  .14

 .واعرتافه باجلميل -صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .15

 .رمحة وبركة ىلع األمة، السيما األنصار -صىل اهلل عليه وسلم-كون انليب  .16

 .مرشوعية االعتذار إىل الغري من فعل ما حيزنه .17

 .يف معاجلة األمور -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .18

 .جواز عقد اجللسات اخلاصة .19

 .عية تسلية املؤمن إذا فاته يشء من ادلنيا بما عنده من اإليمان والعمل الصالح وثوابهمامرشو .20

 .مرشوعية إخبار الغري بما سيكون عليه من مكروه؛ ليستعد هل ويوطن نفسه عليه .21
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صىل اهلل عليه وسلم لم يؤنبهم ىلع أن الرغبة يف األشياء ادلنيوية ال ختل بإيمان الراغب وإخالصه، إذا اكن لم يعمل ألجل ادلنيا فقط. فانليب  .22
 .رغبتهم

 .استعمال األنصار األدب واعرتافهم باحلق .23

، كما أوجبت حمبته -عليه الصالة والسالم-من فضل اإليمان وانلرصة هلل ورسوهل، أوجبت استئثارهم بانليب  -ريض اهلل عنهم-ما لألنصار  .24
 .هلم وتقديمهم ىلع غريهم

 .لم يتخل عن وصف اهلجرة مع شدة حمبته لألنصار -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن انليب أن املهاجرين أفضل من األنصار .25

 .عظيم منة اهلل تعاىل و منة رسوهل ىلع األنصار .26

 .فيه عظيم ما رجع به األنصار وقلة ما رجع به انلاس .27

 .وسلمعالمة من عالمات انلبوة؛ حيث أخرب عن أمر مستقبل فوقع ىلع وفق ما أخرب به صىل اهلل عليه  .28

 .إثبات احلوض يوم القيامة .29

 .وجوب الصرب ىلع املصائب .30

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
لعارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة ا

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجِم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426
حاكم، تأيلف: ه. خالصة الالكم ىلع عمدة األ1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ـه اإلملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف: إسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل:  1412فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 
 ـهصحيح 1422الطبعة: األوىل،   ـه صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة 1381

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
   (4458) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية املأثورة اتلصنيف:
  مال القلوبالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أع

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ب من حال إىل حالمقلب القلوب : حمول القلو •

 :وائد احلديثف
 .لربه وترضعه إيله، وإرشاد األمة إىل سؤال ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-خضوع انليب  .1

 .اإلشارة إىل أهمية االستقامة واثلبات، وإيماء إىل أن العربة باخلاتمة .2

 .العبد ال يستغين عن تثبيت اهلل هل ىلع اإلسالم طرفة عني .3

 .قلوب العباد بيد اهلل يقلبها كيف يشاء .4

 .اثلبات ىلع اإلسالم هو انلعمة العظىم اليت ينبيغ ىلع العبد أن يسىع إيلها ويشكر مواله عليها .5

 املراجع:املصادر و

اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن  -مسند أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 
م.  سنن الرتمذي، أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب 2001 - ـه1421، الرتيك، مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل

لطيف،  اإلساليم، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخلن، د. مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني
ه. بهجة انلاظرين رشح 1430، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط1407رش، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة ع

، حتقيق: عبد العزيز بن عبد 1ه.  تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، اعتىن بها: خليل مأمون 4ه.  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423لعاصمة، الرياض، اهلل آل محد، دار ا

 ,Wahai Sang Pembolak-balik hati  يا مقلب القلوب ثبت قليب لَع دينك
tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu 

 :احلديث .1433
ريض اهلل -عن شهر بن حوشب قال: قلت ألم سلمة 

-، يا أم املؤمنني، ما اكن أكرث داعء رسول اهلل -عنها
إذا اكن عندك؟ قالت: اكن  -صىل اهلل عليه وسلم

 .«يا مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك»ه: أكرث داعئ

** 

1433. Hadis: 

Aku bertanya kepada Ummu Salamah -raḍiyallāhu 

'anha-, "Wahai Ummul Mukminin, doa apa yang paling 

banyak diucapkan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- ketika berada bersamamu?" Ia menjawab, Doa 

yang paling banyak beliau ucapkan adalah, "Wahai 

Sang Pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas 

agama-Mu." 

 صحيح لغريه  :درجة احلديث
** 

Sahih li gairihi Derajat hadis: 

أن يقول، هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن أكرث داعئه 
ها تارة إىل القول: )يا مقلب القلوب( أي مرصف

الطاعة واإلقبال وتارة إىل املعصية والغفلة، )ثبت 
قليب ىلع دينك(، أي اجعله ثابتا ىلع دينك غري مائل 

 .عن ادلين القويم والرصاط املستقيم

** 

Doa yang paling banyak beliau ucapkan adalah, 

"Wahai Sang Pembolak-balik hati," maksudnya: Yang 

kadang-kadang memalingkannya kepada ketaatan dan 

kadang juga kepada kemaksiatan dan kelalaian. 

"Tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu." maksudnya, 

jadikanlah hatiku tetap teguh dalam agama-Mu tanpa 

menyimpang dari agama yang benar dan jalan yang 

lurus. 
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ه.  سلسلة األحاديث الصحيحة 1426ه.  رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1425شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
 .ه1422، الرياض، 1وائدها لألبلاين، مكتبة املعارف، طويشء من فقهها وف

   (3142) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .الصاحلنيرياض  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . يَتْبَُع امليت : أي: يلحقه إىل قربه •

 :وائد احلديثف
 .ن ، وهو العمل الصالح يلكون أنيسه يف قربه ، إذا رجع أهله وماهلاحلث ىلع فعل ما يبىق مع اإلنسا .1

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق  -صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.  -
ياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، بهجة انلاظرين رشح ر -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

كنوز رياض  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د.مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة  -ه. 1418
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن،  -ه. 1430وىل، الطبعة األ -الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا 

 .ه1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة.  
   (4240) الرقم املوحد:

يتبع امليت ثالثة: أهلُه وماَُل وعملُه، فريجع 
اثنان ويَبىق واحد: يرجع أهلُه وماَُل، ويَبىق 

 عمله
 

Dari Anas Radhiyallahu ‘Anhu, dari 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, 
beliau bersabda: “Mayit itu akan diikuti 

oleh 3 perkara: keluarganya, hartanya dan 
amalnya. Dua perkara akan pulang 
kembali, dan yang satu akan tinggal 

(bersamanya). Keluarga dan hartanya akan 
kembali, dan yang tinggal adalah amalnya". 

 :احلديث .1434
يَتْبَُع امليَت ثالثٌة: »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

أْهلُه وَماهُل وَعَملُه، فريجع اثنان وَيبىْق واحد: يرجع 
 «.أْهلُه وَماهُل، ويبىق َعَملُه

** 

1434. Hadis: 

Dari Anas Radhiyallahu ‘Anhu, dari Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: “Mayit 

itu akan diikuti oleh 3 perkara: keluarganya, hartanya 

dan amalnya. Dua perkara akan pulang kembali, dan 

yang satu akan tinggal (bersamanya). Keluarga dan 

hartanya akan kembali, dan yang tinggal adalah 

amalnya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: إذا مات اإلنسان تبعه املشيعون هل؛ 
فيتبعه أهله يشيعونه إىل قربه، ويتبعه ماهل: أي عبيده 
وخدمه املمايلك هل، ويتبعه عمله معه، فريجع اثنان، 
ا  ويبىق معه عمله، فإن اكن خرًيا فخري وإن اكن رشًّ

 .فرش

** 

Makna hadits ini adalah: bahwa jika manusia mati, ia 

akan diikuti oleh para pengantarnya; keluarganya akan 

mengikuti untuk mengantarkannya ke kubur. Hartanya 

juga akan mengikutinya; yang dimaksud “harta” di sini 

adalah para budak dan hamba sahayanya. Dan 

amalnya juga ikut serta bersamanya. Dua pengiring itu 

akan kembali, dan yang tinggal bersama hanyalah 

amalnya. Jika amalnya baik, maka kebaikanlah yang ia 

dapatkan. Jika amalnya buruk, maka keburukanlah 

yang ia dapatkan. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القلوبالفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال  اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أقواٌم : مجع قوم، واملراد به مجاعة من الرجال والنساء •

 .متولكون.وقيل: قلوبهم رقيقة، فيه أرسع فهما وقبوال للخري وامتثاال هلأفئدتهم مثل أفئدة الطري : األفئدة: مجع فؤاد، والفؤاد: هو القلب.قيل:  •

 :وائد احلديثف
 .اتلولكُّ ىلع اهلل ورقة القلب، من أسباب دخول اجلنة والفوز بنعيمها .1

ون ىلع اهلل حق تولكه لرزقكم ا-صىل اهلل عليه وسلم-يرُضب تلمام اتلولك مثاًل بالطري كما يف قول رسول اهلل  .2 هلل كما يرزق : "لو أنَّكم تَولكَّ
 ."الطري تغذو مِخاصا وتروح بطانا

 .األخذ باألسباب والسيع يف طلب الرزق من صدق اتلولك ىلع اهلل تعاىل، اكلطري تغدو وال تقعد عن السيع .3

 .اتلولك احلق هو مصدر الرزق الطيب مع السيع املطلوب .4

 .رزق طري مع نرسالرزق ال يأيت بالقوة وإنما يكون بتعايط األسباب واتلولك، وإال ملا  .5

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
لفحل، دار ابن كثري، ، حتقيق: ماهر ياسني ا1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

ه. صحيح 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428دمشق، بريوت، 
، مؤسسة 14ة من ابلاحثني، طمسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموع

 .ه1407الرسالة، 
   (3314) الرقم املوحد:

 Akan masuk surga suatu kaum yang hati  يدخل اجلنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطري
mereka seperti hati burung. 

 :احلديث .1435
يَدُخُل اجلّنَّة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فئَِدة
ً
فئَِدُتُهم ِمثل أ

َ
قَْوام أ

َ
ري أ  «.الطَّ

** 

1435. Hadis: 

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

"Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka 

seperti hati burung". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وصف قوم عن  -عليه الصالة والسالم-خيرب انليب 
من أهل اجلنة وأن قلوبهم رقيقة فزعة كما تفزع 
الطري، وذلك  خلوف هؤالء املؤمنني من ربهم ،كما أن 
الطري كثرية الفزع واخلوف، وهم أيضاً أكرث انلاس 
توالكً ىلع اهلل يف طلب حاجاتهم كما خترج الطري 

 .صباحاً لطلب رزقها

** 

Nabi -'alaihiṣṣsalātu wa as-Salām- mengabarkan 

tentang gambaran sekelompok penghuni surga bahwa 

hati mereka lembut dan penuh rasa takut seperti 

burung yang takut. Hal ini karena rasa takut orang-

orang Mukmin ini kepada Rabbnya sebagaimana 

burung yang sangat panik dan takut. Mereka juga 

orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah 

dalam mencari kebutuhan (hidupnya) seperti burung 

yang keluar di pagi hari untuk mencari rezekinya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < آداب ادلاعء اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بإثم : بمعصية •

 .فيستحرس : يمل وينقطع •

 :وائد احلديثف
 .احلث ىلع ادلاعء؛ فإنه لب العبادة .1

يستجاب ألحدكم ما لم يعجل: يقول: قد 
  دعوت ريب، فلم يستجب يل

Doa seorang hamba akan dikabulkan 
selama ia tidak tergesa-gesa. Dia berkata, 
"Sungguh aku telah berdoa, namun doaku 

belum dikabulkan 

 :احلديث .1436
مرفواعً: يُستجاب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ألحدكم ما لم َيْعَجْل: يقول: قد دعوت ريب، فلم 
ال يزال يُستجاب »ويف رواية ملسلم: «. يستجب يل

« للعبد ما لم يَْدُع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يَْستَْعِجْل 
يقول: قد » ما االستعجال؟ قال: قيل: يا رسول اهلل

دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجب يل، فَيَْستَْحرِسُ 
 .«عند ذلك وَيَدُع ادلاعء

** 

1436. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Doa salah seorang dari kalian akan 

dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, (yaitu) orang 

tersebut berkata, "Aku telah berdoa kepada Tuhanku, 

tetapi Dia tidak mengabulkannya untukku." Dalam 

riwayat Muslim (disebutkan), "Doa seorang hamba 

senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa 

untuk dosa atau memutuskan hubungan keluarga, 

asalkan ia tidak tergesa-gesa." Ditanyakan, "Wahai 

Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-

gesa?" Beliau bersabda, "Seseorang berkata: Sungguh 

aku telah berdoa dan sungguh aku telah berdoa, 

namun aku belum melihat dikabulkannya doaku," maka 

ia pun merasa rugi (putus asa) ketika itu sehingga 

meninggalkan doa." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه يستجاب للعبد  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب 
داعؤه ما لم يدع بمعصية أو قطيعة رحم، وما لم 

هلل ما االستعجال املرتب يستعجل، فقيل: يا رسول ا
عليه املنع من إجابة ادلاعء، قال: يقول: قد دعوت 
وقد دعوت، وتكرر مين ادلاعء، فلم يستجب يل؛  

 .فيستعجل عند ذلك ويرتك ادلاعء

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

bahwa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia 

tidak berdoa untuk kemaksiatan atau memutuskan 

hubungan keluarga, juga tidak tergesa-gesa. Nabi 

ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 

dengan tergesa-gesa yang menjadi sebab 

terhalangnya doa untuk dikabulkan?" Beliau bersabda, 

"Seseorang berkata, "Sungguh aku telah berdoa, 

sungguh aku telah berdoa, dan berulang kali aku 

panjatkan doa, namun Dia tidak mengabulkannya 

untukku. Saat itulah ia tergesa-gesa dan meninggalkan 

doa. 
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 .اعء االستعجال والضجر وترك ادلاعء، وكذلك ادلاعء بإثم وقطيعة رحممن موانع إجابة ادل .2

 .تكفل اهلل بإجابة داعء املسلم .3

 .االستعجال يؤدي إىل الفتور واالنقطاع عن عبادة ادلاعء .4

 .األمر لكه بيد اهلل، وقد جعل للك يشء قدراً  .5

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج  -صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.  -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن  -انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف سعيد اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة  -ه. 1418وزي، الطبعة األوىل، اجل
صاحلني، ديلل الفاحلني لطرق رياض ال -ه. 1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -ه. 1407عرشة، 

رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح  -ملحمد يلع بن حممد بن عالن ابلكري الصدييق، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة.  
 .ه1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

   (3232) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ا : من البشارة ويه اإلخبار خبريبرشو •

 .وال تنفروا : وال تباعدوهم عن اخلري وترصفوهم عنه •

 .يرسوا : أي: سهلوا •

 .وال تعرسوا : أي: وال تضيقوا •

 :وائد احلديثف
 .واجب املؤمن أن حيبب انلاس باهلل ويرغبهم يف اخلري .1

 .اسينبيغ ىلع ادلاِع إىل اهلل أن ينظر ِبكمة إىل كيفية تبليغ دعوة اإلسالم إىل انل .2

 .اتلبشري يودل الرسور واإلقبال واالطمئنان لدلاِع وملا يعرضه ىلع انلاس .3

 .اتلعسري يودل انلفور واإلدبار والتشكيك يف الكم ادلاِع .4

 .سعة رمحة اهلل بعباده وأنه ريض هلم ديناً سمحاً ورشيعة ميرسة .5

 املراجع:املصادر و

حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, 
املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث  1422فؤاد عبدابلايق, ط 

لف بن عبدامللك, حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم, انلارش: مكتبة العريب. رشح صحيح ابلخاري البن بطال, تأيلف: ابن بطال أبو احلسن يلع بن خ
اعم  7. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري, تأيلف: أبو العباس أمحد بن حممد القسطالين, انلارش: املطبعة الكربى األمريية, ط1423اعم  2الرشد ط

  وا وال تنفروايرسوا وال تعرسوا، وبرش
Permudahlah dan janganlah kalian 
mempersulit. Gembirakanlah dan 
janganlah kalian menakut-nakuti 

 :احلديث .1437
وا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  ُ يرَسِّ

ُروا وا َواَل ُتنَفِّ ُ وا، َوبرَشِّ ُ  .«َواَل ُتَعرسِّ

** 

1437. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Permudahlah dan janganlah kalian 

mempersulit. Gembirakanlah dan janganlah kalian 

menakut-nakuti." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حيب اتلخفيف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-خري  واليرس ىلع انلاس فما

بني أمرين قط إال اختار أيرسهما ما لم يكن حمرماً, 
فقوهل: يرسوا وال تعرسوا أي: يف مجيع األحوال, وقوهل: 
وبرشوا وال تنفروا, البشارة يه اإلخبار باخلري عكس 

 .اتلنفري، ومن اتلنفري اإلخبار بالسوء والرش

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyukai keringanan dan kemudahan bagi manusia. 

Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- diberi 

pilihan antara dua hal, maka beliau memilih hal yang 

paling mudah selama bukan sesuatu yang haram. 

Sabdanya, "Permudahlah dan janganlah kalian 

mempersulit!" Yakni, dalam segala sesuatu. Sabdanya, 

"Gembirakanlah dan janganlah kalian menakut-nakuti!" 

Al-Bisyārah adalah memberi kabar kebaikan. Ini adalah 

lawan dari menakut-nakuti. Tanfīr (menakut-nakuti) 

adalah menyampaikan berita buruk dan jahat. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

244 
 

هلاليل, دار ابن اجلوزي. تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري، دار ابن كثري ، .  بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد ا1323
 .1987 – 1407 ، اثلاثلة الطبعة ابلغا، ديب مصطىف. د:  حتقيق بريوت، –ايلمامة 

   (5866) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة اتلصنيف:

 .ابلخاري رواه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َصِفيَّه : حبيبه ألنه يصافيه املحبة والود •

 .اْحتََسبه : صرب ىلع فقده راجيا األجر من اهلل ىلع ذلك •

 :وائد احلديثف
 .، فإن جزاءه اجلنة-تعاىل-أن من صرب ىلع املصيبة واحتسب ثوابها عند اهلل  .1

 .إلنسان فقد األحبةأن من أعظم املصائب اليت تزنل با .2

 .أن الاكفر مهما عمل من عمل صالح، فليس هل به عند اهلل يشء، لعدم اإليمان .3

 .يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب وخاتمة ذلك دخول اجلنة .4

 .جيازي اإلنسان إذا صرب ىلع ذلك رجاء ما عند اهلل اجلنة -عز وجل-فضيلة الصرب ىلع قبض احلبيب من ادلنيا، وأن اهلل  .5

وكرمه ىلع عباده، فإن امللك ملكه، واألمر أمره، ومع ذلك فإذا قبض اهلل صيف اإلنسان  -سبحانه وتعاىل-احلديث ديلل ىلع سعة فضل اهلل يف  .6
 .واحتسب، فإن هل هذا اجلزاء العظيم

 ."اإلشارة إىل أفعال اهلل، من قوهل: "إذا قبضت صفيه .7

: ما لعبدي املؤمن عندي -تعاىل-يقول اهلل 
إذا قبضت صفيه من أهل ادلنيا ثم جزاء 

 احتسبه إال اجلنة
 

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Tidak ada 
balasan (yang pantas) dari-Ku bagi hamba-
Ku yang beriman, apabila Aku mewafatkan 

orang yang dicintainya dari penghuni 
dunia, kemudian dia rida dengan musibah 

tersebut, melainkan Surga". 

 :احلديث .1438
-يقول اهلل »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

: ما ِلَعبِدي الُمؤمن ِعنِدي َجَزاء ِإَذا َقَبضُت -تعاىل
نيَا ُثمَّ اْحتََسَبه إاِلَّ اجلنَّة هِل ادلُّ

َ
 «.َصِفيَّه ِمْن أ

** 

1438. Hadis: 

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

"Allah -Ta'ālā- berfirman, "Tidak ada balasan (yang 

pantas) dari-Ku bagi hamba-Ku yang beriman, apabila 

Aku mewafatkan orang yang dicintainya dari penghuni 

dunia, kemudian dia rida dengan musibah tersebut, 

melainkan Surga". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث القديس،  -عليه السالم-خيرب انليب 
أنَّ من ابتيل بفقد حبيبه من قريب وحنو ذلك إذا صرب 
اإلنسان ىلع قبض من يصطفيه اإلنسان وخيتاره 
ويرى أنه ذو صلة منه قوية، من ودل، أو أخ، أو عم، 

ثم  -عز وجل-اهلل  أو أب، أو أم، أو صديق، إذا أخذه
 .احتسبه اإلنسان فليس هل جزاء إال اجلنة

** 

Dalam hadis qudsi ini, Nabi -'alaihi aṣ-ṣalām- 

mengabarkan bahwa siapa saja yang diuji dengan 

kehilangan orang yang dicintainya dari kalangan 

kerabatnya atau yang lainnya, jika ia bersabar terhadap 

kematian orang yang dikasihi dan dipilihnya, serta ia 

memandang bahwa orang itu memiliki hubungan yang 

kuat dengannya, seperti anak, saudara, paman, bapak, 

ibu atau teman, ketika Allah -'Azza wa Jalla- 

mewafatkannya lalu orang itu mengharapkan rida Allah 

dan pahala-Nya, maka tidak ada balasan baginya 

selain Surga. 
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 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1ط بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل،
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

ه. رشح رياض 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ن ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، طه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة م1428بريوت، 
، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

، مؤسسة 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1422ابلايق(، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 
 .ه1407الرسالة، 

  (3162) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أحوال الصاحلني اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يوشك : يقرب •

 .شعف اجلبال : أعالها •

 .مواقع القطر : مواضع العشب اليت يزنل فيها املطر •

 .الفنت : ما ينال اإلنسان من ابلالء واالختبار •

 :وائد احلديثف
 .فضيلة العزلة ملن خاف ىلع دينه .1

يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع بها 
  شعف اجلبال

Hampir datang masanya bahwa sebaik-baik 
harta seorang Muslim itu adalah kambing 
yang digembalakannya di puncak gunung. 

 :احلديث .1439
قاَل: قاَل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

: "يُوَشُك أْن يكوَن -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهللِ 
خرَي ماِل املسلِم َغنٌَم يَتَّبُع بها َشَعَف اجلباِل، ومواقَع 

 ديِنِه من الفنِت".القطِر يَِفرُّ ب

** 

1439. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, 

"Hampir datang masanya bahwa sebaik-baik harta 

seorang Muslim itu adalah kambing yang 

digembalakannya di puncak gunung serta tempat-

tempat subur, karena menjauhi berbagai fitnah yang 

mengganggu agamanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث فضل العزلة يف أيام الفنت إال أن يكون 
اإلنسان ممن هل قدرة ىلع إزالة الفتنة، فإنه جيب عليه 

سيع يف إزاتلها إما فرض عني وإما فرض كفاية ال
ِبسب احلال واإلماكن، وأما يف غري أيام الفتنة 
فاختلف العلماء يف العزلة واالختالط أيهما أفضل؟، 
واملختار: تفضيل اخللطة ملن ال يغلب ىلع ظنه 
الوقوع يف املعايص. "يفر بدينه من الفنت" يعين: يهرب 

الفنت، وهلذا أمر خشية ىلع دينه من الوقوع يف 
اإلنسان أن يهاجر من بدل الرشك إىل بدل اإلسالم، 
ومن بدل الفسوق إىل بدل االستقامة، فكذلك إذا تغري 

 .انلاس والزمان

** 

Dalam hadis ini terdapat keutamaan uzlah pada saat 

terjadi berbagai fitnah, kecuali jika orang tersebut 

memiliki kemampuan untuk menghilangkan fitnah, 

maka ia wajib berusaha untuk menghilangkannya, baik 

fardu 'ain ataupun fardu kifayah sesuai dengan 

keadaan dan tempat. Sedangkan di selain hari-hari 

yang penuh fitnah, para ulama berbeda pandangan 

mengenai uzlah dan berbaur dengan manusia lain, 

mana yang paling utama?" Pendapat yang kuat adalah: 

keutamaan berbaur bagi orang yang merasa dirinya 

tidak akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. "menjauhi 

berbagai fitnah yang mengganggu agamanya." Yakni, 

melarikan diri karena khawatir urusan agamanya 

terjatuh ke dalam berbagai fitnah. Untuk itu, manusia 

diperintahkan agar berhijrah dari negeri syirik ke negeri 

Islam, dari negeri fasik ke negeri istikamah. Demikian 

juga ketika terjadi perubahan pada manusia dan 

zaman. Lihat, Fatḥu Al-Bāri, (1/100), 'Umdat Al-Qāri, 

(1/263), Syarḥu Riyāḍi Aṣ-Ṣāliḥīn, (3/510). 
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 .انلهار أو الليل يف بنفسه ينجو املسلم يكاد فال ،-وسلم عليه اهلل صىل– به انليب احلديث من دالئل انلبوة، فقد وقع ما أخرب .2

 .الفرار من الفنت سبيل املؤمنني اخلُلّص؛ ألنه صيانة لدلين .3

 .من خري مال املسلم غنم يراعها يف العشب املباح، حيث يكسب منها قوتاً طيباً  .4

 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د.-3ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

ه. 1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن-4ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ماهر الفحل، دار ابن كثري
ألوىل، ا الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -5

ه. 1421بريوت، الطبعة األوىل، -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين، حتقيق عبداهلل حممود، دار الكتب العلمية-6ه. 1422
دلمام، الطبعة ا-فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري؛ لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن الشهري بابن رجب، حتقيق طارق بن عوض اهلل، دار ابن اجلوزي-7

نزهة املتقني -9ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-8ه. 1422اثلانية، 
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (6829) الرقم املوحد:



ةبسحلاو ةوعدلا ثيداحأ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < حق اإلمام ىلع الرعية اتلصنيف:

اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما محلوا، وعليكم 
  ما محلتم

Dengarkan dan taatilah! Karena mereka 
hanya akan memikul apa yang menjadi 

kewajiban mereka, dan kalian pun (hanya) 
akan memikul apa yang menjadi kewajiban 

kalian 

 :احلديث .1440
: سأل -ريض اهلل عنه-عن أيب هنيدة وائل بن حجر 

صىل اهلل عليه -سلمة بن يزيد اجلعيف رسول اهلل 
فقال: يا نيب اهلل، أرأيت إن قامت علينا أمراء  -وسلم

يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض 
-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل عنه، ثم سأهل، فقال رسول 

اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما مُحِّلُوا، وعليكم : »
 .«ما مُحِّلْتُم

** 

1440. Hadis: 

Dari Abu Hunaidah Wail bin Hujur -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', Salamah bin Yazid al-Ju'fiy pernah 

bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, ia berkata, “Wahai Nabi Allah, bagaimanakah 

jika kami dipimpin oleh para pemimpin yang meminta 

hak mereka kepada kami, tapi mereka menahan hak 

kami, apakah yang engkau perintahkan kepada kami?” 

Namun beliau berpaling darinya. Lalu ia bertanya (lagi) 

kepada beliau, maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjawab, “Dengarkan dan taatilah! Karena 

mereka hanya akan memikul apa yang menjadi 

kewajiban mereka, dan kalian pun (hanya) akan 

memikul apa yang menjadi kewajiban kalian.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -انليب  -ريض اهلل عنه-سأل سلمة بن يزيد 
عن أمراء يطلبون حقهم من السمع  -عليه وسلم

والطاعة هلم، ولكنهم يمنعون احلق اذلي عليهم؛ ال 
يؤدون إىل انلاس حقهم، ويظلمونهم ويستأثرون 

عنه،  -صىل اهلل عليه وسلم-فأعرض انليب عليهم، 
كره هذه املسائل، وكره  -عليه الصالة والسالم-كأنه 

أن يفتح هذا ابلاب، ولكن أاعد السائل عليه ذلك، 
أن نؤدي  -صىل اهلل عليه وسلم-فسأهل، فأمر انليب 

هلم حقهم، وأن عليهم ما مُحلوا وعلينا ما مُحلنا، 
هم مُحِّلوا أن حيكموا فنحن مُحلنا السمع والطاعة، و

فينا بالعدل وأال يظلموا أحداً، وأن يقيموا حدود اهلل 
ىلع عباد اهلل، وأن يقيموا رشيعة اهلل يف أرض اهلل، 

 .وأن جياهدوا أعداء اهلل

** 

Salamah bin Yazid pernah bertanya kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang para pemimpin 

yang (selalu) menuntut hak mereka untuk didengarkan 

dan dipatuhi, tapi mereka justru menahan/tidak 

menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka; 

tidak memenuhi apa yang menjadi hak orang banyak, 

mereka berlaku zalim dan mendahulukan kepentingan 

mereka sendiri. Namun Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- berpaling darinya, seakan-akan beliau -

'alaihiṣṣalātu wassalāmu- membenci persoalan ini dan 

tidak suka membuka pintu tersebut. Namun si penanya 

mengulangi pertanyaan itu kepada beliau. Ia kemudian 

bertanya lagi, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkannya untuk menunaikan apa yang 

menjadi hak para pemimpin itu, dan bahwa mereka 

akan memikul apa yang menjadi tanggung jawab 

mereka dan kita akan memikul apa yang menjadi 

tanggung jawab kita. Kita dibebani untuk 

mendengarkan dan menaati, sementara mereka 

dibebani untuk bersikap adil terhadap kita dan tidak 

berlaku zalim terhadap siapa pun, menegakkan hudūd 

Allah terhadap para hamba-Nya, menerapkan syariat 

Allah di bumi Allah, serta berjihad menghadapi musuh-

musuh Allah. 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-وائل بن حجر أبو هنيدة  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أرأيت : أي أخربِن •

 .يسألونا حقهم : يطابلون الرعية بالسمع والطاعة •

 .ويمنعونا حقنا : أي من العطاء واالهتمام بمصاحلنا وانلصيحة يف أمرنا •

 .فما تأمرنا : أي فأي يشء تأمرنا به •

 وأطيعوا : أعطوهم حقهم، وإن لم يعطوكم حقكماسمعوا  •

 .فإنما عليهم ما مُحلوا : أي عليهم إثم ما قرصوا به •

 .وعليكم ما مُحلتم : أي عليكم إثم ترك السمع والطاعة •

 :فوائد احلديث
 .وجوب الطاعة للحاكم ولو قرصَّ يف واجبه، حفاظاً ىلع االستقرار واملصلحة العامة .1

 .ال يُسوُغ تقصري انلاس باملقابل يف واجباتهم تقصري احلاكم يف واجبهم .2

 .لٌك مسؤوٌل عن عمله، ومؤاخذ عن تقصريه .3

 املراجع:املصادر و

ن اجلوزي. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار اب
ه. تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك  1426البن عثيمني، دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : رشح رياض الصاحلني 

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار  1423انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 
 .ه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,  الكتاب العريب.

   (5037) الرقم املوحد:
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  الرشعية < اخلروج ىلع اإلمامادلعوة واحلسبة < السياسة  اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اصربوا : أي: ىلع ما تلقون منه •

 .تلقوا ربكم : يدرككم املوت •

 :فوائد احلديث
 .جواز شكوى اإلمام أو احلاكم ألهل العلم .1

 .القيادة احلقيقية للناس اكمنة يف أهل العلم .2

 .والية احلجاج بن يوسف اثلقيف ظاملة .3

 .استحباب الصرب ىلع املحن، واملبادرة باألعمال الصاحلة .4

وا، فإنه ال يأيت زماٌن إال واذلي بعده رَشٌّ  اْصِْبُ
  َحىتَّ تَلَْقوا َربَُّكممنه 

Bersabarlah! Sesungguhnya tidak datang 
zaman melainkan yang setelahnya lebih 

buruk dari sebelumnya hingga kalian 
berjumpa Tuhan kalian 

 :احلديث .1441
تَيَْنا أنَس بَن َمالٍِك 

َ
ريض -عن الزبري بن عدي، قال: أ

اِج، فقال: فََشَكْونَا إيله ما  -اهلل عنه نَلىَْق من احلَجَّ
اْصرِبُوا، فإنه ال يأيت زماٌن إال واذلي بعده رَشٌّ منه »

صىل اهلل -سمعتُه من نَِبيُِّكم « َحىتَّ تَلَْقوا َربَُّكم
 .-عليه وسلم

** 

1441. Hadis: 

Dari az-Zubair Ibn 'Adi, dia berkata, "kami mendatangi 

Anas Ibn Mâlik -raḍiyallāhu 'anhu- dan mengadu 

kepadanya apa yang kami dapati dari prilaku Hajjaj." 

Anas berkata, "Bersabarlah! Sesungguhnya tidak 

datang zaman melainkan yang setelahnya lebih buruk 

dari sebelumnya hingga kalian berjumpa Tuhan 

kalian." Aku mendengarnya dari Nabi kalian -salallahu 

'alaihi wasallam-. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جاء الزبري بن عدي ومعه مجاعة إىل أنس بن مالك 
صىل اهلل عليه -خادم رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-

، يشكون إيله ما جيدون من احلجاج بن -وسلم
األمراء خللفاء بين أمية، واكن يوسف اثلقيف، أحد 

جباًرا عنيًدا معروفًا بالظلم وسفك ادلماء، فأمرهم 
بالصرب ىلع جور والة األمور،  -ريض اهلل عنه-أنس 

وأخربهم أنه ال يأيت ىلع انلاس زمان إال واذلي بعده 
أرش منه حىت يلقوا ربهم، وأنه سمعه من رسول اهلل 

ا، . والرش ليس رشًّ -صىل اهلل عليه وسلم- ا مطلًقا اعمًّ
ا يف بعض املواضع، ويكون خرًيا  بل قد يكون رشًّ

 .يف مواضع أخرى

** 

Az-Zubair Ibn 'Adi bersama beberapa orang yang lain 

mendatangi Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu, pelayan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengadukan 

perlakuan Hajjaj bin Yusuf aṡ-Ṡaqafi, salah seorang 

gubenur Khalifah Bani Umayyah kepada mereka.Hajjaj 

terkenal zalim dan suka menumpahkan darah. Dia 

bengis dan keras kepala. Anas -raḍiyallāhu 'anhu- 

meminta mereka untuk bersabar atas ketidakadilan 

pemimpin. Dan dia mengabarkan kepada mereka, 

bahwa tidak datang zaman melainkan yang setelahnya 

lebih buruk hingga mereka berjumpa Tuhan mereka. 

Hal itu didengarnya dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Keburukan yang dimaksud bukanlah 

keburukan mutlak secara umum, tetapi keburukan 

pada sebagian perkara dan terdapat kebaikan pada 

perkara yang lain. 
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 .انتشار الفساد يف آخر الزمان .5

 .عدم اخلروج ىلع والة األمور وإن ظلموا وجاروا .6

 .رى، فالصرب ىلع ظلم احلاكم خري من سفك دماء املسلمنييف احلديث ديلل ىلع دفع املفسدة الكربى باملفسدة الصغ .7

 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة:  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب.  -
بهجة انلاظرين رشح  -ه. 1426عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  رشح رياض الصاحلني، البن -م. 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد  -رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (4953) الرقم املوحد:
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اعبدوا اهلل وحده ال ترشكوا به شيئا، واتركوا ما 
  يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة، والصدق

Heraklius bertanya, "Apa yang 
diperintahkan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- kepada kalian?" Abu Sufyān 
menjawab, "Aku katakan, Beliau bersabda, 

'Sembahlah Allah semata tanpa 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu 

apapun, tinggalkanlah apa yang dikatakan 
oleh bapak-bapak kalian,' dan beliau 

memerintahkan kami untuk salat dan 
jujur". 

 :احلديث .1442
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سفيان صخر بن حرب 

يعين: انليب صىل اهلل -قال ِهَرقل: فماذا يَأُمُرُكم 
اعبُدوا »قال أبو سفيان: قلت: يقول:  -عليه وسلم

اهلل وَحَده اَل ترُِشُكوا بِِه َشيئًا، َواتُرُكوا ما َيُقول 
دق، و اَلة، والصِّ الَعَفاف، آبَاُؤُكم، وَيأُمُرنَا بِالصَّ

لَة  «.والصِّ

** 

1442. Hadis: 

Dari Abu Sufyān Ṣakhr bin Ḥarb -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, "Heraklius bertanya, ""Apa yang diperintahkan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepada kalian?" Abu 

Sufyān menjawab, "Aku katakan, Beliau bersabda, 

'Sembahlah Allah semata tanpa menyekutukan-Nya 

dengan sesuatu apapun, tinggalkanlah apa yang 

dikatakan oleh bapak-bapak kalian,' dan beliau 

memerintahkan kami untuk salat dan jujur, memelihara 

kehormatan diri dan silaturahmi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -هذا حديث أيب سفيان صخر بن حرب 
املشهور مع هرقل، اكن أبو سفيان وقتئذ  -عنه

مرشاًك، حيث لم يسلم إال متأخرا، فيما بني صلح 
احلديبية وفتح مكة، َقِدم أبو سفيان ومعه مجاعة من 

ملك انلصارى  قريش إىل هرقل يف الشام، وهرقل اكن
يف ذلك الوقت، واكن قد قرأ يف اتلوراة واإلجنيل 
وعرف الكتب السابقة، واكن ملاك ذكيا، فلما سمع 
بأيب سفيان ومن معه وهم قادمون من احلجاز داع 

صىل اهلل عليه -بهم، وجعل يسأهلم عن حال انليب 
وعن نسبه، وعن أصحابه، وعن توقريهم هل،  -وسلم

، ولكما ذكر شيئا -عليه وسلم صىل اهلل-وعن وفائه 
أخربوه عرف أنه انليب اذلي أخربت به الكتب 

شح بملكه فلم يسلم  -والعياذ باهلل -السابقة، ولكنه 
. واكن فيما سأل -عز وجل-للحكمة اليت أرادها اهلل 

ا اكن يأمرهم به انليب  صىل اهلل -أبا سفيان سؤاهل عمَّ
وا اهلل وال فأخربه بأنه يأمرهم أن يعبد -عليه وسلم

يرشكوا به شيئا، فال يعبدوا غري اهلل، ال ملاك وال 
رسوال، وال شجرا وال حجرا، وال شمسا وال قمرا، وال 

** 

Ini merupakan hadis populer mengenai Abu Sufyān 

Ṣakhr bin Ḥarb -raḍiyallāhu 'anhu- bersama Heraklius. 

Saat itu Abu Sufyān masih musyrik. Ia masuk Islam 

belakangan waktu antara perjanjian Hudaibiyah 

dengan penaklukan Makkah. Abu Sufyān bersama 

sekelompok Quraisy mendatangi Heraklius di Syam. 

Heraklius adalah raja kristen saat itu. Ia sudah 

membaca Taurat, Injil dan mengetahui kitab-kitab 

terdahulu. Ia merupakan raja yang cerdas. Ketika dia 

mendengar tentang Abu Sufyān dan para sahabatnya 

datang dari Hijaz, ia pun memanggil mereka dan 

bertanya kepada mereka mengenai keadaan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, garis keturunannya, para 

sahabatnya, penghormatan mereka kepada beliau dan 

mengenai kesetiaan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Setiap kali ia menyebutkan sesuatu, orang-orang 

Quraisy memberitahunya. Dengan demikian Heraklius 

tahu bahwa dialah Nabi yang telah diberitakan oleh 

kitab-kitab yang terdahulu. Hanya saja -kita berlindung 

kepada Allah- dia takut kehilangan kerajaannya dan 

tidak tunduk (masuk Islam) sesuai hikmah yang 

dikehendaki oleh Allah -'Azza wa Jalla-. Di antara yang 

ditanyakannya kepada Abu Sufyān, ialah 

pertanyaannya mengenai apa yang diperintahkan oleh 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepada mereka. Abu 
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غري ذلك، فالعبادة هلل وحده، وهذه دعوة الرسل، 
بما جاءت به  -صىل اهلل عليه وسلم-فجاء انليب 

األنبياء من قبله بعبادة اهلل وحده ال رشيك هل. 
كوا ما اكن عليه آباؤكم" وهذا من الصدع ويقول: "اتر

باحلق، فلك ما اكن آباؤهم من عبادة األصنام أمرهم 
برتكه، وأما ما اكن عليه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

آباؤهم من األخالق الفاضلة؛ فإنه لم يأمرهم برتكه. 
وقوهل: "واكن يأمرنا بالصالة" الصالة صلة بني العبد 

اكن اإلسالم بعد الشهادتني، وبني ربه، ويه آكد أر
وبها يتمزي املؤمن من الاكفر، فيه العهد اذلي بيننا 

عليه -وبني املرشكني والاكفرين، كما قال انليب 
: "العهد اذلي بيننا وبينهم الصالة، -الصالة والسالم

فمن تركه فقد كفر"  وقوهل: "واكن يأمرنا بالصدق" 
مته بالصدق، يأمر أ -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

: "يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل -تعاىل-وهذا كقوهل 
(. والصدق خلق 119وكونوا مع الصادقني" )اتلوبة: 

فاضل، ينقسم إىل قسمني: صدق مع اهلل، وصدق مع 
عباد اهلل، والكهما من األخالق الفاضلة.  وقوهل 
"العفاف" أي: العفة، والعفة نواعن: عفة عن شهوة 

ة عن شهوة ابلطن. أما العفة األوىل: فيه الفرج، وعف
أن يبتعد اإلنسان عما حرم عليه من الزىن ووسائله 
وذرائعه. أما انلوع اثلاين من العفاف: فهو العفاف 
عن شهوة ابلطن، أي: عما يف أيدي انلاس، واتلعفف 
عن سؤاهلم، ِبيث ال يسأل اإلنساُن أحًدا شيًئا؛ ألن 

نيا، سفىل، واملعطي يده السؤال مذلة، والسائل يده د
عليا، فال جيوز أن تسأل أحدا إال ما البد منه. أما 
قوهل: "الصلة": فيه أن يصل املرء ما أمر اهلل به أن 
يوصل من األقارب األدىن فاألدىن، وأعالهم الوادلان، 
فإن صلة الوادلين بر وصلة، واألقارب هلم من الصلة 

من العم،  بقدر ما هلم من القرب، فاألخ أوكد صلة
والعم أشد صلة من عم األب، وصلة الرحم حتصل 

 .بكل ما تعارف عليه انلاس

Sufyān memberitahunya bahwa beliau memerintahkan 

mereka untuk menyembah Allah dan tidak 

menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Tidak 

menyembah selain Allah baik itu raja, rasul, pohon, 

batu, matahari, bulan ataupun selain itu. Dengan 

demikian, ibadah hanya untuk Allah semata. Inilah 

seruan para rasul. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

datang dengan membawa apa yang telah dibawa para 

Nabi sebelumnya berupa ibadah kepada Allah semata 

tanpa menyekutukan-Nya. Beliau bersabda, 

"Tinggalkanlah apa yang disembah oleh bapak-bapak 

kalian." Ini merupakan pembicaraan dengan terang-

terangan. Segala yang dilakukan oleh bapak-bapak 

mereka berupa ibadah kepada berhala-berhala, maka 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

mereka untuk meninggalkannya. Adapun akhlak baik 

yang dipegang oleh bapak-bapak mereka, maka beliau 

tidak menyuruh mereka untuk meninggalkannya. 

Perkataannya, "Beliau menyuruh kami salat." Salat 

adalah hubungan antara seorang hamba dengan 

Rabbnya. Ia merupakan pilar paling kokoh setelah dua 

kalimat syahadat, yang membedakan antara orang 

Mukmin dari orang kafir. Salat juga merupakan batas 

antara kita dengan orang-orang musyrik dan kafir. Hal 

ini sebagaimana sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Pembeda antara kita dengan mereka adalah 

salat. Siapa yang meninggalkan salat maka ia kafir." 

Perkataannya, "Beliau menyuruh kita jujur," Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh umatnya untuk 

jujur. Hal ini sebagaimana firman Allah -Ta'ālā-, "Wahai 

orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, 

dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang 

yang benar (jujur)." (At-Taubah: 119). Jujur adalah 

akhlak yang mulia. Jujur (benar) terbagi dua bagian: 

jujur (benar) kepada Allah dan jujur (benar) kepada 

hamba-hamba Allah. Keduanya termasuk akhlak yang 

mulia. Perkataannya, "Memelihara kehormatan diri," 

yaitu kesucian diri. Kesucian diri ada dua macam: 

kesucian diri dari syahwat kemaluan, dan kesucian diri 

dari syahwat perut. Adapun kesucian diri yang 

pertama, yaitu hendaknya manusia menjauhi apa yang 

telah diharamkan Allah berupa zina, media-medianya 

dan sarana-sarananya. Sedangkan kesucian kedua, 

yaitu memelihara kesucian diri dari syahwat perut. 

Yakni, dari apa yang ada di tangan manusia, 

memelihara diri dari meminta-minta kepada mereka, di 

mana ia tidak boleh meminta apapun kepada manusia. 

Sebab, mengemis adalah kehinaan, tangan pengemis 

itu di bawah dan rendah. Sedangkan orang yang 

memberi, tangannya di atas. Dengan demikian, engkau 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < عموم ادلين اإلساليم اتلصنيف:
 المادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < العالقات ادلويلة يف اإلس

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < ماكتباته ومراسالته صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سفيان صخر بن حرب  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يدعوه لإلسالم، واكن ذلك سنة ست من اهلجرة -اهلل عليه وسلمصىل -ِهَرقل : ملك الروم، ولقبه قيرص، وكتب إيله رسول اهلل  •

أبو سفيان : أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريش األموي امليك، ودل قبل الفيل بعرش سنني، وأسلم يللة  •
-ه يومئٍذ، وفقئت عينه األخرى يوم الريموك، استعمله انليب الفتح واكن من املؤلفة، ثم حسن إسالمه، وشهد حنيناً، ثم شهد الطائف وفُِقئَت عين

 .ىلع جنران -صىل اهلل عليه وسلم

 .يلتمها -صىل اهلل عليه وسلم-ما َيُقول آبَاُؤُكم : مجيع ما اكنوا عليه يف أمور اجلاهلية، أما ماكرم األخالق فقد جاء رسول اهلل  •

 .الَعَفاف : الكف عن املحارم وخوارم املروءة •

لَة : صلة األرحام، ولك ما أمر اهلل ال •  .به أن يوصل، وذلك بالرب واإلكرام -تعاىل-صِّ

 :فوائد احلديث
 .الصدق من أرشف ماكرم األخالق، وهو حمبوب عند اخلالق واملخلوق .1

 .للصدق وشهرته به، وشهادة األعداء هل بذلك -صىل اهلل عليه وسلم-مالزمة الرسول  .2

 .وعدم اإلرشاك به، وهو أصل الفضائل -ز وجلع-رأس هذا ادلين توحيد اهلل  .3

د ذلك يف أمور ادلين .4  .اتلحذير من اتلقليد يف ابلاطل، ويتأكَّ

 .الرسل مجيعا أرسلوا من أجل بيان اتلوحيد احلق، واتلحذير من الرشك وإزاتله .5

 .يأمر بكل ما يصلح البرش ويعود عليهم باخلري يف ادلنيا واآلخرة -سبحانه-اهلل  .6

 .د ىلع شمول اإلسالم ودعوته إىل العبادة واتلوحيد وماكرم األخالقاحلديث يؤك .7

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
،  4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423العاصمة، الرياض، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. رشح رياض الصاحلني، 1428ق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقي4ه. رياض الصاحلني، ط1428

، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

tidak boleh meminta kepada seseorang kecuali 

sesuatu yang diharuskan. Adapun yang kelima adalah 

perkataannya, "Silaturahmi." Yaitu hendaknya 

seseorang menyambungkan silaturahmi yang 

diperintahkan oleh Allah kepadapara kerabat dekat dan 

paling dekat. Yang paling tinggi adalah kedua orang 

tua. Sebab, bersilaturahmi kepada kedua orang tua 

adalah kebajikan dan kekerabatan. Sedangkan 

bersilaturahmi dengan para kerabat sesuai dengan 

kedekatannya. Silaturahmi kepada saudara lebih kuat 

daripada bersilaturahmi kepada paman, dan 

bersilaturahmi kepada paman lebih kuat daripada 

kepada paman bapak. Silaturahmi dapat dilakukan 

dengan segala media yang sudah biasa dilakukan oleh 

manusia. 
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ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني 1422فؤاد عبد ابلايق(،  السلطانية بإضافة ترقيم: حممد
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3154) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < حق اإلمام ىلع الرعية اتلصنيف:

 .مسلمرواه  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو رقية تميم بن أوس ادلاري  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ادلين : دين اإلسالم، أي عماد ادلين وقوامه انلصيحة •

 .انلصيحة : تصفية انلفس من الغش للمنصوح هل وبذل اتلوجيه املفيد هل •

  ادلين انلصيحة

"Agama itu nasehat." Kami bertanya, 
"Untuk siapa?" Nabi menjawab, "Untuk 

Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para 
pemimpin kaum muslimin dan semua 

kaum muslimin pada umumnya". 

 :احلديث .1443
 -ريض اهلل عنه-عن أيب رقية تميم بن أوس ادلاري 

ادلين »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
هلل، ولكتابه، ولرسوهل، »قلنا: ملن؟ قال: « انلصيحة

 «.وألئمة املسلمني واعمتهم

** 

1443. Hadis: 

Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari -

raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Agama itu nasehat." 

Kami bertanya, "Untuk siapa?" Nabi menjawab, "Untuk 

Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum 

muslimin dan semua kaum muslimin pada umumnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وبأن جاء ادلين احلنيف بإخالص انلصيحة وبذهلا، 
، ونزنهه عن -عز وجل-نؤمن ونعرتف بوحدانية اهلل 

انلقائص ونصفه بصفات الكمال، وأن القرآن الكمه 
مزنل غري خملوق، نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، 

بما جاء به  -صىل اهلل عليه وسلم-ونصدق الرسول 
ونمتثل أمره وجنتنب ما نىه عنه، وننصح ألئمة 

وإرشادهم إىل ما جهلوه املسلمني بمعاونتهم ىلع احلق 
ونذكرهم ما نسوه أو غفلوا عنه، ونرشد اعمة 
املسلمني إىل احلق، ونكف عنهم األذى منا ومن 
غرينا ىلع حسب االستطاعة، ونأمرهم باملعروف 
وننهاهم عن املنكر، واجلامع للنصح هلم: أن حنب هلم 

 .ما حيب لك منا نلفسه

** 

Agama yang lurus ini datang membawa keikhlasan 

nasehat agar kita beriman dan mengakui keesaan 

Allah 'Azza wa Jalla, menyucikan-Nya dari segala 

kekurangan dan mensifatinya dengan berbagai sifat 

kesempurnaan, dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah 

kalamullah yang diturunkan dan bukan makhluk. Kita 

mengamalkan ayatnya yang muhkam (mudah 

difahami) dan mengimani ayatnya yang mutasyabih 

(sulit difahami). Kita mempercayai Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan apa-apa yang 

dibawanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi 

apa yang dilarangnya. Kita menasehati para pemimpin 

kaum muslimin dengan membantu mereka dalam 

kebenaran, membimbing mereka kepada apa yang 

tidak diketahuinya, mengingatkan mereka terhadap 

apa yang mereka lupakan atau lalaikan. Kita 

menunjukkan kaum muslimin secara umum kepada 

kebenaran, mencegah mereka dari gangguan kita dan 

gangguan orang lain sesuai kemampuan, menyuruh 

mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari 

yang mungkar. Nasehat yang komprehensif untuk 

mereka, "Kita mencintai sesuatu untuk mereka 

sebagaimana setiap orang mencintai itu untuk dirinya." 
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عنه، وترك اإلحلاد يف صفاته، ووصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوهل، وتزنيهه عن مجيع انلقائص، والرغبة هلل : باإليمان به ونيف الرشيك  •
 .يف حمابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه برتك معصيته، واالجتهاد يف رد العصاة إيله

 .فيه وادلاعء إيله ولكتابه : باإليمان بأنه الكمه وتزنيله، وتالوته حق تالوته وتعظيمه، والعمل بما •

يلهم، وألئمة املسلمني : الوالة بإاعنتهم ىلع ما محلوا القيام به وطاعتهم يف احلق ومجع اللكمة عليهم، وأمرهم باحلق ورد القلوب انلافرة إ •
نهم حيف، وادلاعء هلم وتبليغهم حاجات املسلمني، واجلهاد معهم والصالة خلفهم، وأداء الزاكة إيلهم وترك اخلروج عليهم بالسيف إذا ظهر م

 .بالصالح.  وأما أئمة العلم فانلصيحة هلم بث علومهم ونرش مناقبهم، وحتسني الظن بهم

واعمتهم : بالشفقة عليهم، وإرشادهم إىل مصاحلهم، والسيع فيما يعود نفعه عليهم، وكف األذى عنهم، وأن حيب هلم ما حيب نلفسه، ويكره  •
 .هلم ما يكره نلفسه

صديق رساتله، واإليمان جبميع ما جاء به وطاعته، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، واالقتداء به يف أقوهل وأفعاهل، وحمبته وحمبة ولرسوهل : بت •
 .أتباعه

 :فوائد احلديث
 .األمر بانلصيحة .1

 .عظم مزنلة انلصيحة من ادلين، ذلا سميت دينا .2

 .أن ادلين يشمل األقوال واألعمال .3

قيه إىل السامع، وال يزيد هل يف ابليان حىت يسأهل السامع تلتشوق نفسه حينئذ إيله، فيكون أوقع يف نفسه مما إذا للعالم أن يكل فهم ما يل .4
 .أخربه به مبارشة

 .حيث يذكر اليشء جمماًل ثم يفّصله -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم الرسول  .5

 .تاجون إىل بيانه إال وسألوا عنهىلع العلم، وأنهم لم يدعوا شيئاً حي -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .6

ثم ألئمة  -صىل اهلل عليه وسلم-بانلصيحة هلل، ثم للكتاب، ثم للرسول  -صىل اهلل عليه وسلم-ابلداءة باألهم فاألهم، حيث بدأ انليب  .7
 .املسلمني، ثم اعمتهم

 .صيحة" ثالثاً تأكيد الالكم باتلكرار لالهتمام واإلفهام، كما جاء يف رواية اإلمام أمحد: "ادلين انل .8

 .شمول انلصيحة للجميع .9

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن  -ه. 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  -
رشح األربعني  -ض. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الريا -عثيمني، دار الرثيا للنرش. 

األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن.  -ه. 1433انلووية، للشيخ صالح آل الشيخ، دار احلجاز، الطبعة اثلانية، 
 دار ،3ط يرسي، ملحمد انلووية، األربعني رشح يف اجلامع -. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -

 .ه1430 القاهرة، اليرس،
   (4309) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < رشوط اإلمامة العظىم اتلصنيف:
  املحمدية < الصفات اخلُلُقية < شفقته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل 

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .امهلل : يه بمعىن: يا اهلل •

 .فَشقَّ عليهم : صّعب عليهم األمر •

 :فوائد احلديث
 .احلديث فيه وعيد شديد ىلع األمراء والعمال اذلين يشقون ىلع انلاس .1

 .جيب ىلع من توىل شيئا من أمور املسلمني أن يرفق بهم ما استطاع .2

 .أن اجلزاء من جنس العمل .3

 املراجع:املصادر و

دار إحياء الرتاث العريب. فتح ذي اجلالل املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, 
م منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل 2009 - 1430الطبعة األوىل  -واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش 

 م 2003 - ـه 1423بة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمَسة، ه توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَ 1428 1الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط
   (5330) الرقم املوحد:

امهلل من َوِِلَ من أمر أميت شيئا, فَشقَّ عليهم، 
  فاْشُقْق عليه

Ya Allah, barangsiapa memegang sesuatu 
dari urusan umatku, lalu dia menyusahkan 

mereka, maka susahkanlah dia! 

 :احلديث .1444
امهلل من َويِلَ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 «.من أمر أميت شيئا, فَشقَّ عليهم؛ فاْشُقْق عليه

** 

1444. Hadis: 

Dari 'Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū’, (Nabi 

bersabda), "Ya Allah, barangsiapa memegang sesuatu 

dari urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, 

maka susahkanlah dia!" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث وعيد شديد ملن ويل أمًرا من أمور 
املسلمني صغرًيا اكن أم كبرًيا وأدخل عليهم املشقة، 

 -عليه الصالة والسالم-وذلك بداعء رسول اهلل 
 .جيازيه من جنس ما عمل -تعاىل-عليه بأن اهلل 

** 

Di dalam hadis tersebut terdapat ancaman keras 

terhadap orang yang memegang suatu urusan dari 

urusan-urusan kaum muslimin, baik urusan itu kecil 

ataupun besar, lalu ia menyusahkan mereka, yaitu 

diancam dengan doa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- atasnya bahwa Allah -Ta’ala- akan 

membalasnya dengan perbuatan yang sejenis. 
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  اإلمام ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .شق عليهم : ضيَّق وشدد عليهم بغري حق •

 .فاشقق عليه : أوقعه يف املشاق •

 .فرفق بهم : الن هلم وعطف عليهم ورَع حقوقهم •

 .افعل به ما فيه الرفق هل جمازاة هل بمثل فعله فارفق به : أي •

 :فوائد احلديث
 .اهتمام انليب صىل اهلل عليه وسلم بأمور أمته .1

 .اتلنبيه لوالة األمور ىلع السيع يف مصالح الرعية .2

 .إذا شق احلاكم ىلع أمته أوقعه اهلل يف املشاق .3

 .أنَّ أسلوب الرتغيب والرتهيب من أسايلب ادلعوة انلافعة .4

امهلل من وِل من أمر أميت شيئا فشق عليهم، 
فاشقق عليه، ومن وِل من أمر أميت شيئا فرفق 

 فارفق بهبهم، 
 

Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan 
umatku (meskipun kecil), lalu ia 

menyusahkan mereka, maka susahkanlah 
dirinya. Dan barangsiapa yang mengurusi 
urusan umatku (meskipun kecil), lalu ia 
bersikap lemah lembut kepada mereka, 
maka perlakukanlah ia dengan lemah 

lembut 

 :احلديث .1445
قَالَْت: َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

امهلل من »يُقوُل يف بييت َهَذا:  -َصىّل اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-
َويِلَ من أمر أميت شيئًا فََشقَّ عليهم، فَاْشُقْق عليه، 

 .«َفَرَفَق بهم، َفاْرُفْق بهومن َويِلَ من أمر أميت شيًئا 

** 

1445. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', (Nabi 

bersabda), "Ya Allah, siapa saja yang mengurusi 

urusan umatku (meskipun kecil), lalu ia menyusahkan 

mereka, maka susahkanlah dirinya. Dan barangsiapa 

yang mengurusi urusan umatku (meskipun kecil), lalu 

ia bersikap lemah lembut kepada mereka, maka 

perlakukanlah ia dengan lemah lembut." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان عظم أمر الوالية، وقد داع انليب 
أنَّ َمن ويل ِمن أمر انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم-

شيئاً فضيَّق عليهم أن يعامله اهلل باملثل، ومن اعملهم 
بالعدل واالنصاف والرمحة واللني أن جيازيه ىلع 

 .ذلك، واجلزاء من جنس العمل

** 

Hadis ini menjelaskan besarnya urusan pemerintahan. 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa 

bahwa barangsiapa membawahi sedikit saja dari 

urusan manusia, lalu ia menyusahkan mereka, maka 

Allah akan memperlakukannya seperti itu juga. Dan 

barangsiapa memperlakukan manusia dengan adil, 

objektif, kasih-sayang, dan lemah-lembut, maka Dia 

akan membalasnya. Balasan itu sesuai dengan jenis 

amalnya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

263 
 

 املراجع:در واملصا

الرياض, صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني, دار مدار الوطن للنرش، 
عبد العزيز املبارك ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن 1426الطبعة، 

ه. كنوز رياض الصاحلني، بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة 1423انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 
رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من  ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. نزهة املتقني1430األوىل, 

بلنان، الطبعة  -ه. فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، دار الكتب العلمية، بريوت 1407ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
 .م1994 -ه 1415االوىل، 

   (4938) الرقم املوحد:
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إِنَّ نَاًسا اكنوا يُْؤَخُذوَن بالَوْْحِ يف َعْهِد رسوِل اهللِ 
وإِنَّ الَوْْحَ قَِد اْنَقَطَع،  -صَّل اهلل عليه وسلم-

ْعَمالُِكْم، 
َ
ُخُذُكْم اآلَن بما َظَهَر نلا ِمْن أ

ْ
وإِنََّما نَأ

ِمنَّاهُ 
َ
ْظَهَر نَلَا َخرْيًا أ

َ
ْبَناهُ، ولَيَْس نَلَا ِمْن َفَمْن أ  وقَرَّ

ٌء، اهلُل حُيَاِسُبُه يف ََسِيَرتِِه، وَمْن  ََسِيَرتِِه يَشْ
ْقهُ  َمْنُه ولم نَُصدر

ْ
ْظَهَر نلا ُسوًءا لم نَأ

َ
 أ

 

"Sesungguhnya manusia pada zaman 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
diberi hukuman sesuai dengan petunjuk 
wahyu, dan wahyu kini sudah terputus. 

Oleh karena itu, sekarang kami memberi 
keputusan kepada kalian sesuai dengan 
perbuatan yang tampak bagi kami. Jadi, 

siapa yang menampakkan perbuatan baik 
kepada kami, maka kami berikan 

keamanan dan kami dekatkan 
kedudukannya pada kami. Sedangkan 

urusan dalam hatinya tidak sedikit pun 
kami mengetahuinya, karena Allah-lah 

yang akan menghisab isi hatinya. Namun, 
siapa yang menampakkan kelakuan buruk 

pada kami, maka kami tidak akan 
memberikan keamanan padanya dan tidak 

akan mempercayai ucapannya". 

 :احلديث .1446
عن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، قال: سمعت عمر 

يقول: إن ناسا اكنوا  -ريض اهلل عنه-بن اخلطاب 
صىل اهلل عليه -يُؤَْخُذوَن بالويح يف عهد رسول اهلل 

وإن الويح قد انقطع، وإنما نأخذكم اآلن  -وسلم
نَّاُه بما ظهر نلا من أعمالكم، فمن  مَّ

َ
أظهر نلا خرًيا أ

بْنَاُه، وليس نلا من رسيرته يشء، اهلل حياسبه يف  وقَرَّ
رسيرته، ومن أظهر نلا سوًءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن 

 قال: إن رسيرته حسنة.

** 

1446. Hadis: 

Dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku 

pernah mendengar Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu 

'anhu mengatakan, "Sesungguhnya manusia pada 

zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam diberi 

hukuman sesuai dengan petunjuk wahyu, dan wahyu 

kini sudah terputus. Oleh karena itu, sekarang kami 

memberi keputusan kepada kalian sesuai dengan 

perbuatan yang tampak bagi kami. Jadi, siapa yang 

menampakkan perbuatan baik kepada kami, maka 

kami berikan keamanan dan kami dekatkan 

kedudukannya. Sedangkan urusan dalam hatinya kami 

tidak menhgetahuinya sedikitpun, karena Allah-lah 

yang akan menghisab isi hatinya. Namun, siapa yang 

menampakkan kelakuan buruk pada kami, maka kami 

tidak akan memberikan keamanan padanya dan tidak 

akan percaya ucapannya, sekalipun ia mengatakan, 

"Sesungguhnya niat hatinya itu baik". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حتدث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عمن أرس 
رسيرة باطلة يف وقت الويح ال خيىف أمره ىلع انليب 
صىل اهلل عليه وسلم بما يزنل من الويح؛ ألن أناًسا 
يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم اكنوا منافقني 

الرش، ولكن اهلل تعاىل اكن يظهرون اخلري ويبطنون 
يفضحهم بما يزنل من الويح ىلع رسوهل صىل اهلل 

** 

Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu 'anhu membahas 

tentang orang yang menyembunyikan isi hatinya yang 

batil pada waktu wahyu turun, bahwa perkara orang itu 

tidak tersembunyi dari Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam karena ada wahyu yang turun. 

"Sesungguhnya manusia pada zaman Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ada orang-orang munafik 

yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan 

keburukan. Hanya saja Allah Ta'ala menguak cacat 
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  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يؤخذون بالويح : أي: يزنل الويح فيهم فيكشف عن حقائق حاهلم •

 .أمنَّاه : صريناه عندنا أمينا •

 .قربناه : أكرمناه بما يستحق •

 .ليس نلا : ال تعلق نلا •

 .رسيرته : أي: ما أرسه وأخفاه •

 :احلديثفوائد 
 .إجراء األحاكم اإلسالمية ىلع ظواهر انلاس وما يصدر منهم من أعمال .1

 .احلساب يوم اجلزاء يكون ىلع ما أخىف العبد من رسيرته، فإن اكنت حسنة فحسن، وإن اكنت رشا فجزاؤه من جنس عمله .2

 ال تُسوِّغ انلية احلسنة فعل املعصية، وال تسقط إقامة احلدود والقصاص .3

  اهلل عنه عن أحوال انلاس يف فرتة انلبوة وما بعدهاإخبار عمر ريض .4

 ينبيغ ىلع الراِع العدل بني الرعية، وإنفاذ األحاكم الرشعية ىلع الرشيف والوضيع سواء .5

 املراجع:املصادر و

نزهة  -ه. 1422لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -صحيح ابلخاري  -
بريوت -مؤسسة الرسالة-حممد أمني لطيف-يلع الرشبيج-ميح ادلين مستو-مصطىف ابلغا-املتقني برشح رياض الصاحلني/ تأيلف مصطىف سعيد اخلن

 ديلل -. 1418 األوىل الطبعة– اجلوزي ابن دار اهلاليل عيد بن سليم –بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني  -. 1407الطبعة الرابعة عرشة-نانبل–
 واتلوزيع، والنرش للطباعة املعرفة دار-شيحا مأمون خليل: بها اعتىن-الصدييق عالن بن حممد بن يلع حممد  - الصاحلني رياض لطرق الفاحلني
 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –بريوت 

   (4234) الرقم املوحد:

عليه وسلم، لكن ملا انقطع الويح صار انلاس ال 
يعلمون من املنافق؛ ألن انلفاق يف القلب، فيقول 
ريض اهلل عنه: وإنما نأخذكم اآلن بما ظهر نلا فمن 

أرس  أظهر نلا خرًيا؛ اعملناه خبريه اذلي أبداه نلا وإن
ا؛ اعملناه برشه اذلي  رسيرة سيئة، ومن أبدى رشًّ
أبداه نلا، وليس نلا من نيته مسؤويلة، انلية موكولة 
إىل رب العاملني عز وجل، اذلي يعلم ما توسوس به 

 .نفس اإلنسان

mereka dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tetapi ketika 

wahyu terhenti, maka orang-orang menjadi tidak 

mengetahui siapa orang munafik, karena kemunafikan 

itu dalam hati. Umar Radhiyallahu 'Anhu berkata, 

"Sekarang kami memberi keputusan kepada kalian 

sesuai dengan perbuatan yang tampak bagi kami. Jadi, 

siapa yang menampakkan perbuatan baik kepada 

kami, maka kami akan memperlakukannya dengan 

baik sesuai dengan yang diperlihatkannya kepada 

kami, meskipun isi hatinya buruk. Siapa yang 

memperlihatkan keburukan, maka kami akan 

memperlakukannya dengan keburukan yang telah 

diperlihatkannya kepada kami. Kami tidak memiliki 

tanggung-jawab terhadap niatnya. Niat diserahkan 

kepada Rabb alam semesta 'Azza wa Jalla yang 

mengetahui apa yang disembunyikan dan dibisikkan 

oleh jiwa manusia. 
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إذا أراد اهلل باألمري خريا، جعل َل وزير صدق، 
إن نِس ذكره، وإن ذكر أاعنه، وإذا أراد به غري 

وزير سوء، إن نِس لم يذكره، وإن  ذلك جعل َل
 ذكر لم يعنه

 

Apabila Allah menghendaki kebaikan 
untuk pemimpin, Dia menjadikan 

untuknya seorang ajudan (menteri) yang 
jujur. Jika ia lupa, ajudan itu 

mengingatkannya dan jika ia ingat, ajudan 
itu menolongnya. Dan apabila Allah 

menghendakinya selain itu, Dia 
menjadikan untuknya ajudan (menteri) 
yang jahat. Jika ia lupa, ajudan itu tidak 

mengingatkannya dan jika ia ingat, ajudan 
itu tidak menolongnya. 

 :احلديث .1447
َراَد اهلُل »مرفواًع:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َ
ِإَذا أ

َرُه، َوإِْن بِاألِمرِي  َخرًيا، َجَعَل هَلُ َوِزيَر ِصدٍق، ِإْن نيَِسَ َذكَّ
َراَد بِِه َغرَي َذلَِك َجَعَل هَلُ َوِزيَر ُسوٍء، 

َ
اَعنَُه، َوِإَذا أ

َ
َذَكَر أ

رُه، َوِإْن َذَكَر لَْم يُِعنْهُ   «.إِْن نيَِسَ لَْم يَُذكِّ

** 

1447. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- secara marfū', "Apabila 

Allah menghendaki kebaikan untuk pemimpin, Dia 

menjadikan untuknya seorang ajudan (menteri) yang 

jujur. Jika ia lupa, ajudan itu mengingatkannya dan jika 

ia ingat, ajudan itu menolongnya. Dan apabila Allah 

menghendakinya selain itu, Dia menjadikan untuknya 

ajudan (menteri) yang jahat. Jika ia lupa, ajudan itu 

tidak mengingatkannya dan jika ia ingat, ajudan itu 

tidak menolongnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: "إذا أراد اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
باألمري خرياً"، واملراد من اإلرادة يف هذا احلديث 
اإلرادة الكونية القدرية؛ ذللك جاء فيها تنوُّع اتلعلُّق 
من حيث اخلري والرش؛ ألن اهلل قد حيبها وقد 
ِعها لإلرادة  يبغضها، وهذه اإلرادة شاملة بتَوسُّ

ت هذه اخلريية ملن ُوفِّق الرشعية اليت  حيبُّها اهلل، وفرسِّ
لوزير صدق من األمراء خبريية اتلوفيق خلريي 
ادلارين، كما فرست هذه اخلريية باجلنة.  وقوهل: 
"جعل هل وزير صدق" أي يف القول والفعل، والظاهر 
وابلاطن، وأضافه إىل الصدق؛ ألنَّه األساس يف 

هذا األمري، فإن  الُصحبة وغريها. فــ"إن نيس" أي:
، أو -والنسيان من طبيعة البرش-نيس ما حيتاج إيله 

ضّل عن حكم رشِع، أو قضية مظلوم، أو مصالح 
ره" أي: هذا الوزير الصادق وهداه. "وإن  لرعية، "ذكَّ
ذكر" األمري ذلك، "أاعنه" عليه بالرأي والقول 
والفعل.  وأما قوهل: "وإذا أراد به غري ذلك" أي: غري 

، بأن أراد به رّشاً، وعربَّ عنه بما ذكر إيماء إىل اخلري

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk 

pemimpin”. Maksud kehendak dalam hadis ini adalah 

kehendak yang bersifat takdir alamiah. Karenanya, 

disebutkan variasi keterkaitan dalam keinginan ini ditilik 

dari sisi baik dan buruk. Sebab terkadang Allah 

mencintai takdir seperti ini dan terkadang 

membencinya. Kehendak ini, dengan keluasannya, 

meliputi kehendak yang bersifat syar'i yang dicintai 

Allah. Dan kebaikan bagi pemimpin yang dibimbing 

memperoleh ajudan baik ini ditafsirkan sebagai 

kebaikan arahan pada keuntungan dunia dan akhirat. 

Di samping kebaikan ini juga ditafsirkan dengan Surga. 

Sabda beliau, “Dia menjadikan untuknya ajudan 

(menteri) yang jujur”, yakni dalam ucapan dan 

perbuatan, lahir dan batin. Beliau menyandarkannya 

pada kejujuran, karena sifat ini merupakan prinsip 

dalam pertemanan dan lainnya. Lalu “jika ia lupa”, 

maksudnya pemimpin itu. Jika ia lupa pada apa yang 

ia butuhkan –lupa adalah tabiat manusia-, menyimpang 

dari hukum syari'at, keliru dalam menangani perkara 

orang yang dizalimi, atau maslahat-maslahat rakyat, 

maka ajudan yang jujur ini “mengingatkannya” dan 

menunjukinya. “Dan jika ia ingat”, yakni pemimpin itu 
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  الرعيةادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < حق اإلمام ىلع  اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َوِزير : هو الصاحب املؤازر اذلي يلتيجء األمري إىل رأيه وتدبريه، وحيمل عنه شيئا من أثقاهل •

 .ِصدق : صادق ناصح •

 .: أي: شيئا مما جيب فعله، وحيقق مصلحة األمةإِْن نيَِسَ  •

ء يميل إىل الرش والفساد، ويرغِّب يف ظلم احلاكم للرعية •  .ُسوٍء : يسِّ

َراَد بِِه َغرَي َذلَِك : أراد به رشا •
َ
 .َوإَِذا أ

 :فوائد احلديث
 .، ويف ذلك عون ىلع إقامة العدل-عنه تعاىل ورضاه-وجود فئة صاحلة حول احلاكم ترشده إىل اخلري وتعينه عليه ديلل توفيق اهلل  .1

 .احلث ىلع اختاذ وزير صالح، وأن ذلك من عالمة سعادة الوايل، واتلحذير من وزير السوء، وأنه عالمة ىلع شقاوة الوايل .2

 .حتذير احلاكم من بطانة الرش؛ فإنها سبب لإلفساد والطغيان .3

 املراجع:املصادر و

ه.  تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 
م.  ديلل الفاحلني لطرق 2002ه، 1423العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

ه. رياض الصاحلني من 1425حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة  رياض الصاحلني،
ه. صحيح الرتغيب 1428الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

اتلحريض ىلع اجتناب الرّش؛ ألنه إذا اجتنب ذكر 
 جيتنب فألن وشناعته، لبشاعته ؛-الرش أي–اسمه 

": ذلك" اإلشارة باسم فيه واإلتيان أوىل، به املسىم
 لرتبته، وإعالء للخري تعظيمٌ  فيه للبعيد؛ املوضوع

 اكنت.  حتصيله يف والسيع طلبه، ىلع وحتضيضاً 
 يف سوء وزير: واملراد" سوء وزير هل جعل" انلتيجة
ما سبق يف ضده. "إن نيس" أي:  نظري والفعل، القول،

ره" به؛ ألنه ليس عنده من  ترك ماال بد منه "لم يذكِّ
انلور القليب ما حيمله ىلع ذلك.  "وإن ذكر لم يعنه" 

 .ء صنعهبل يسىع يف رصفه عنه؛ لرشارة طبعه، وسو

ingat, “ajudan itu menolongnya” dengan memberikan 

pendapat, perkataan dan perbuatan. Sedang sabda 

beliau, “Dan apabila Allah menghendakinya selain itu”, 

yakni selain kebaikan, dengan menghendaki 

keburukan untuknya. Beliau memilih ungkapan seperti 

ini sebagai isyarat anjuran menjauhi keburukan. 

Karena, jika penyebutan namanya saja –yakni 

keburukan- dihindari karena jelek dan tak pantas, maka 

menjauhi isi dari nama tersebut lebih ditekankan lagi. 

Sedangkan penggunaan kata tunjuk “żālika (itu)” yang 

dibuat untuk menunjuk sesuatu yang jauh, 

mengandung pengagungan kepada kebaikan, 

pengangkatan derajatnya dan anjuran untuk mencari 

dan berusaha mendapatkannya. Hasilnya: “Dia 

mejadikan untuknya ajudan jahat”. Maksudnya, ajudan 

yang jahat dalam perkataan dan perbuatan, kebalikan 

dari yang sebelumnya. "Jika ia lupa" yakni, pemimpin 

meninggalkan apa yang harus dilakukan, "ajudannya 

itu tidak mengingatkannya" akan pekara itu. Sebab 

ajudan ini tidak memiliki cahaya hati yang bisa 

mendorongnya untuk mengingatkan. "Dan jika ia ingat, 

ajudan itu tidak menolongnya", bahkan ia berusaha 

memalingkannya; karena keburukan tabiat dan 

kejahatan perbuatannya. 
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حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة: اخلامسة. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة  والرتهيب،
 .م1987ه، 1407الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش، 

   (3011) الرقم املوحد:
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  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنه اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 ولطفه بعباده . -تعاىل-سعة رمحة اهلل  .1
، كتب من عجز عن أداء ما اعتاد عليه من األعمال الصاحلة ؛ بعذر رشِع من سفر أو مرض مع قيام انلية اجلازمة ىلع فعله يف حال القدرة  .2

 .هل أجره كما لو اكن مقيما صحيًحا

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف  -ه. 1426ن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوط -ه. 1422

املؤلف: عبد الرمحن بن -بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار  -ه. 1418الطبعة األوىل -سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 .م2002 - ـه1422الطبعة: األوىل -للنرش واتلوزيع مكتبة الرشد -املحقق: عبد الكريم بن رسِم ال ادلريين -نارص السعدي 

   (3553) الرقم املوحد:

إذا َمرِض الَعبد أو سافر ُكتب َل مثُل ما اكن 
  يعمل مقيًما صحيًحا

Apabila seorang hamba sakit atau 
melakukan perjalanan, maka akan dicatat 

baginya seperti amalan yang biasa ia 
lakukan ketika dalam keadaan mukim dan 

sehat. 

 :احلديث .1448
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

إذا َمرِض الَعبد »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.أو سافر ُكِتب هل مثُل ما اكن يعمل مقيًما صحيًحا

** 

1448. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Apabila seorang hamba sakit atau 

melakukan perjalanan, maka akan dicatat baginya 

seperti amalan yang biasa ia lakukan ketika dalam 

keadaan mukim dan sehat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اإلنسان إذا اكن من اعدته أن يعمل عماًل صاحلًا حال 
صحته وفراغه  ثم مرض فلم يقدر ىلع اإلتيان به 
فإنه يكتب هل األجر اكماًل، كما لو عمله يف حال 
الصحة، وكذلك إذا اكن املانع السفر أو أي عذر آخر 

 .اكحليض

** 

Jika seseorang dalam kondisi sehat dan luang terbiasa 

melakukan suatu amal saleh, kemudian dia sakit dan 

tidak mampu melakukan kebiasaannya, maka akan 

dicatat baginya pahala sempurna sebagaimana dia 

melakukannya saat sedang sehat. Demikian juga 

apabila hambatan yang menghalanginya adalah 

perjalanan atau uzur lainnya seperti haid. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إنَّ اهلل أِذن لرسوَل ولم يأذن لكم، وإنما أِذَن يل 
ساعة من نهار، وقد اعدت ُحْرَمُتَها ايلوم 

اِهُد الغائبَكُحرمتها   باألْمِس، فلُْيَبلرْغ الشَّ
 

Sesungguhnya Allah telah memberikan izin 
kepada Rasul-Nya dan tidak memberikan 

izin kepada kalian. Sesungguhnya aku 
mendapatkan izin sesaat di siang hari. 

Hanya saja sekarang sudah diharamkan 
kembali sebagaimana telah diharamkan 

kemarin... Hendaknya orang yang 
menyaksikan sabda ini menyampaikannya 

kepada orang yang tidak hadir". 

 :احلديث .1449
ُخَويْدِلِ بن عمرو اخلَُزاِع العدوي -عن أيب رُشيح 

: أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص -ريض اهلل عنه
ائَْذْن يل أيها األمري أن  -وهو يبعث ابْلُُعوَث إىل مكة-

ثََك قوال قام به رسول اهلل  َحدِّ
ُ
 -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ُذنَاَي ، َوواََعُه قليب، 
ُ
الغد من يوم الفتح؛ فسمَعتْه أ

وأبرصته عيناي حني تكلم به أنه محد اهلل وأثىن 
ْمَها »عليه، ثم قال:  َمَها اهلل تعاىل، ولم حُيَرِّ إن مكة َحرَّ
ل اِلْمِرٍئ يؤمن باهلل وايلوم اآلخر: أن انلاس، فال حي

يسفك بها دًما، وال يعضد بها شجرة، فإن أحد 
 -صىل اهلل عليه وسلم-ترخص بقتال رسول اهلل 

فقولوا: إنَّ اهلل أِذن لرسوهل ولم يأذن لكم. وإنما أِذَن 
يل ساعة من نهار، وقد اعدت ُحْرَمتَُها ايلوم َكُحرمتها 

اِهُد الغائبباألْمِس، فَلْيُبِْلغِ  فقيل أليب رشيح: «.   الشَّ
ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا رشيح، إن 

 احلرم اَل يُِعيُذ اعصيا،  َواَل َفارًّا بدٍم، واَل َفارًّا خِبَْرَبٍة.

** 

1449. Hadis: 

Dari Abu Syuraih Khuwailid bin 'Amru Al-Khuza'i Al-

'Adawi -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya ia berkata 

kepada Amru bin Said bin Al-Ash - saat ia mengirimkan 

utusan ke Makkah -, "Izinkanlah aku wahai gubernur 

untuk memberitahumu satu ucapan yang dilakukan 

oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- besok 

pada hari penaklukan. Kedua telingaku mendengarnya, 

hatiku menguasainya dan mataku melihatnya saat 

beliau mengucapkannya, "Sesungguhnya beliau 

memuji Allah dan menyanjung-Nya lalu bersabda, 

"Sesungguhnya Makkah telah diharamkan oleh Allah -

Ta'ālā- dan tidak diharamkan oleh manusia. Karena itu, 

tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah 

dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan 

memotong pohon di sana. Jika ada seseorang yang 

diberi izin untuk memerangi Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, maka katakanlah oleh kalian, 

"Sesungguhnya Allah telah memberikan izin kepada 

Rasul-Nya dan tidak memberikan izin kepada kalian. 

Sesungguhnya aku mendapatkan izin sesaat di siang 

hari. Hanya saja sekarang sudah diharamkan kembali 

sebagaimana telah diharamkan kemarin. Hendaknya 

orang yang menyaksikan sabda ini menyampaikannya 

kepada orang yang tidak hadir." Abu Syuraih ditanya, 

"Apa yang telah dikatakan Amru bin Sa'id kepadamu?" 

Abu Syuraih menjawab, "Ia berkata, "Aku lebih tahu 

darimu, wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya tanah 

haram itu tidak bisa melindungi orang durhaka, orang 

yang lari karena menumpahkan darah dan orang yang 

kabur karena melakukan kerusakan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ملا أراد عمرو بن سعيد بن العاص، املعروف 
ْشَدق، أن 

َ
جيهز جيًشا إىل مكة املكرمة وهو يومئذ باأل

أمري لزييد بن معاوية ىلع املدينة املنورة، لقتال عبد 

** 

Tatkala Amru bin Said bin Al-Ash yang dikenal dengan 

Al-Asydaq hendak mempersiapkan pasukan ke 

Makkah Al-Mukarramah, dan ia - saat itu - adalah 

gubernur Madinah Al-Munawwaroh yang diangkat oleh 

Yazid bin Mu'awiyah untuk memerangi Abdullah bin Az-
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ْيٍح ُخَوْيدِلِ  اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهما، جاءه أبو رُشَ
، يلنصحه يف ذلك. -ريض اهلل عنه-بن عمرو اخلَُزاِع 

ف أبو رُشيح  ولكون املنصوح كبرًيا يف نفسه، تلطَّ
اب، حكمة منه ورشًدا، يلكون أدَع إىل معه يف اخلط

قبول انلصيحة وسالمة العاقبة، فاستأذنه يلليق إيله 
نصيحة يف شأن بعثه اذلي هو ساٍع فيه، وأخربه أنه 
متأكد من صحة هذا احلديث اذلي سيلقيه عليه، 
وواثق من صدقه إذ قد سمعته أذناه وواعه قلبه، 

 عليه وأبرصته عيناه حني تكلم به انليب صىل اهلل
وسلم، فأذن هل عمرو بن سعيد يف الالكم. فقال أبو 
رشيح: إن انليب صىل اهلل عليه وسلم صبيحة فتح 
مكة محد اهلل وأثىن عليه ثم قال: "إن مكة حرمها 
اهلل يوم خلق السماوات واألرض" فيه عريقة 
باتلعظيم واتلقديس، ولم حيرمها انلاس كتحريم 

ه، وإنما اهلل اذلي توىلَّ احلىم املؤقت واملراِع وامليا
حتريمها، يلكون أعظم وأبلغ. فإذا اكن حتريمها قديًما 

 -ومن اهلل فال حيل المرئ يؤمن باهلل وايلوم اآلخر 
أن يسفك بها دماً، وال  -إن اكن حيافظ ىلع إيمانه 

يعضدها بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتايل يوم 
 اهلل الفتح، فقولوا: إنك لست كهيئة رسول اهلل صىل

ِذَن هل ولم يُؤذن لك. ىلع أنه لم حيل 
ُ
عليه وسلم، فقد أ

القتال بها دائًما، وإنما يه ساعة من نهار، بقدر تلك 
احلاجة، وقد اعدت حرمتها كما اكنت، فليبلغ 
الشاهد الغائب. هلذا بلغتك أيها األمري، لكوِن 
شاهًدا هذا الالكم، صبيحة الفتح، وأنت لم تشهده. 

أليب رشيح: بماذا أجابك عمرو ؟ فقال: فقال انلاس 
أجابين بقوهل : "أنا أعلم بذلك منك يا أبا رشيح، إن 
ا خِبَْرَبٍة" فعارض احلديث  احلرم ال يُِعيُذ اعصياً وال فاًرّ
برأيه، ولم يمتنع عن إرسال ابلعوث لقتال ابن الزبري، 

 .بل استمر ىلع ذلك

Zubair -raḍiyallāhu 'anhu-ma. Datanglah Abu Syuraih 

Khuwailid bin Amru Al-Khuza'i untuk menasehatinya 

dalam hal tersebut. Mengingat orang yang akan 

dinasehat ini terhormat, maka Abu Syuraih berbicara 

ramah kepadanya, sebagai bentuk kebijaksanaan dan 

kedewasaannya. Juga supaya nasehat tersebut lebih 

diterima dan selamat dari dampaknya. Syuraih 

meminta izin kepada Amru bin Sa'id bin Al-Ash untuk 

menyampaikan nasehat kepadanya mengenai 

pengiriman pasukan yang akan dilakukannya. Ia 

memberitahu Amru bin Said bin Al-Ash bahwa dirinya 

meyakini keshahihan hadits yang akan disampaikan 

kepadanya dan mempercayai kebenarannya, karena ia 

telah mendengar hadits itu dengan kedua telinganya, 

telah dihafal oleh hatinya, dan telah dilihat oleh kedua 

matanya saat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengatakannya. Amru bin Said memberinya 

izin berbicara. Lantas Abu Syuraih berkata, 

"Sesungguhnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pada hari penaklukan Makkah memuji Allah 

dan menyanjung-Nya. Setelah itu bersabda, 

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah 

pada hari penciptaan langit dan bumi." Makkah adalah 

mulia dengan adanya penghormatan dan pensucian, 

dan manusia tidak mengharamkannya sebagaimana 

mengharamkan tempat menetap sementara, tempat 

penggembalaan dan air. Sesungguhnya hanya Allah 

yang menetapkan pengharaman Makkah agar lebih 

agung dan lebih sampai ke tujuan. Jika pengharaman 

Makkah sudah berlaku dari dulu dan dari Allah, maka 

tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah 

dan hari akhir - meskipun ia memelihara imannya - 

untuk menumpahkan darah di dalamnya dan tidak 

menebang pohonnya. Jika ada seseorang yang diberi 

keringanan untuk memerangiku pada hari penaklukan, 

maka katakanlah kepada mereka, "Sesungguhnya 

engkau tidak seperti Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Beliau telah diberi izin, sedangkan engkau 

belum diberi izin. Hanya saja, tidak dihalalkan 

berperang di Makkah untuk selama-lamanya. 

Penghalalan itu pun hanya beberapa saat di siang hari 

sesuai dengan kebutuhan. Sekarang sudah kembali 

haram sebagaimana semula. Karena itu, hendaknya 

orang yang hadir menyaksikan sabda ini, harus 

menyampaikannya kepada orang yang absen/tidak 

hadir. Untuk itulah, wahai amir, aku menyampaikan 

kepadamu karena aku menjadi saksi terhadap 

sabdanya pada pagi hari penaklukan dan engkau 

sendiri tidak menyaksikannya." Orang-orang berkata 

kepada Abu Syuraih, "Bagaimana jawaban Amru 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األمر باملعروف وانليه عن املنكر ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < آداب اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو رُشيح ُخويدل بن عمرو اخلزاِع العدوي  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يبعث ابلعوث إىل مكة : أي يرسل اجليوش إىل مكة •

 .ائَْذْن يِل : اسمح يل •

َمها : جعلها •  .ذا حرمة عظيمة َحرَّ

 .لم حيرمها انلاس : لم يكن حتريمها من قبل انلاس، حىت يمكن انتهاكه أو تغيريه •

 .يسفك بها دًما : أي يريق يف مكة دًما ، واملراد بسفك ادلم : القتل •

 .ال َيْعِضد : ال يقطع •

 .ساعًة من نهار : وقتًا من نهار، ويه ساعة الفتح، من طلوع الشمس إىل صالة العرص •

 .َدْت : رجعتاَع  •

 .ال يُِعيُْذ : ال جيري وال يعصم •

ا بدم : هارًبا بدم، أي قاتاًل هرب إىل احلرم •  .فارَّ

 .َخرَبٍة : تهمة أو خيانة •

 :فوائد احلديث
 .إفادة العلم وقت احلاجة إيله؛ ألنه أبلغ .1

 .نصح والة األمور، وأن يكون ذلك بلطف ولني، ألنه أجنح يف املقصود .2

 .اهلل تعاىل عنه يف بيان احلققوة أيب رشيح ريض  .3

 .إقرار الصحابة إمارة األمراء ولو اكنوا فساقًا .4

ه عن توكيد اخلرب بما يثبته ويؤيده، من بيان الطرق الوثيقة، اليت وصل منها؛ مثل كونه سمعه بنفسه، أو تكرر عليه. أو شاهد احلادث، أو نقل .5
 .ثقة، وحنو ذلك

 .ملوعظة أو بيان حكممرشوعية اخلطبة عند احلاجة إيلها  .6

 .ابلداءة باحلمد واثلناء ىلع اهلل تعاىل، يف اخلطب واملخاطبات، والرسائل وغريها، من الالكم املهم .7

 .ملكة فهو إظهار تلحريم اهلل -عليه السالم-تعظيم حرمة مكة، بكون حتريمها من اهلل تعاىل ال من انلاس، وأما حتريم إبراهيم  .8

 .تعاىل من لوازم اإليمان باهلل وايلوم اآلخرأن الزتام أحاكم اهلل  .9

ي حدوده .10  .أن اإليمان الصحيح هو الرادع عن حمارم اهلل وتعدِّ

 حتريم القتل والقتال يف مكة .11

 .حتريم قطع األشجار يف مكة واملراد به مجيع احلرم .12

kepadamu?" Abu Syuraih menjawab, "Ia menjawabku 

dengan ucapannya, "Aku lebih tahu darimu, wahai Abu 

Syuraih. Sesungguhnya tanah haram itu tidak bisa 

melindungi orang durhaka dan orang yang buron 

karena melakukan kerusakan." Amru bin Said 

menentang hadits tersebut dengan pendapatnya dan 

tidak membatalkan pengiriman pasukan untuk 

membunuh Ibnu Az-Zubair. Justru ia melanjutkan 

pengiriman ekspedisi tersebut. Taisir Al-'Allam, hlm 

(381), Tanbih Al-Afham, (3/509, 510), Ta'sis Al-Ahkam, 

(3346) 
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 .إباحة القتال للنيب صىل اهلل عليه وسلم ساعة، لم تبح قبلها، ولن تباح بعدها .13

 .صيص انليب صىل اهلل عليه وسلم ببعض األحاكمثبوت خت .14

 .ال حيل ألحد أن يرتخص بقتال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فيقاتل يف مكة .15

 ."أن انليب فتح مكة َعنَْوًة لقوهل: "فإن أحد ترخص بقتال رسول اهلل .16

 .يصأن أفعال انليب صىل اهلل عليه وسلم يقتدى به فيها، إال أن يدل ادليلل ىلع اتلخص .17

 .وجوب تبليغ العلم ملن يعلمه، السيما عند احلاجة إيله. وهذا ما محل أبا رشيح ىلع نصيحة عمرو بن سعيد .18

 .وقوع النسخ يف األحاكم الرشعية حسبما تقتضيه حكمة اهلل تعاىل .19

 .لفتح ، ثم ُحرمجواز النسخ مرتني يف فعل واحد؛ ألن القتال بمكة اكن حراما، ثم أحل للنيب صىل اهلل عليه وسلم ساعة ا .20

 .قبول خرب الواحد يف األمور ادلينية .21

 .بالغة انليب صىل اهلل عليه وسلم وقوة الكمه وتأثريه يف انلفس .22

 .رفض معارضة ادليلل الرشِع بالرأي .23

 .عدم الرد ىلع اخلصم إذالاًل هل إذا تبني عناده .24

 املراجع:املصادر و

ه. 1408املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد 
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

م، تأيلف: أمحد بن ييح انلجِم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاك 1426
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

ه. خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن  1435يق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتق
 ـه  1381 ـه اإلملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف: إسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل:  1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

 ـهصحيح مسلم ، 1422تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  صحيح ابلخاري ،
 .تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

   (4491) الرقم املوحد:
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إن انلاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا لَع يديه 
  أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه

Sungguh, apabila manusia melihat pelaku 
kezaliman lalu mereka tidak berusaha 
mencegahnya, hampir pasti Allah akan 
menimpakan azab-Nya kepada mereka 

semua. 

 :احلديث .1450
قال: يا أيُّها  -ريض اهلل عنه-عن أيب بكر الصديق 

ين  ِ يُّها اذلَّ
َ
انلَّاس، إِنَُّكم تَلَقَرُؤون هذه اآلية: )يَا أ

ُكم َمْن َضلَّ إَِذا  نفَسُكم اَل يرَُضُّ
َ
آَمنُوا َعلَيُكم أ

صىل -[، َوإِينِّ سِمعت رسول اهلل 105]املائدة: اْهتََديتُم( 
الَِم فَلَم »يقول:  -اهلل عليه وسلم ُوا الظَّ

َ
ِإنَّ انلَّاس ِإذا َرأ

ُهُم اهلُل بِِعَقاٍب ِمنْهُ  ْن َيُعَمّ
َ
وَشَك أ

َ
ُخُذوا ىلَعَ يََديه أ

ْ
 «.يَأ

** 

1450. Hadis: 

Dari Abu Bakar Aṣ-ṣiddiq -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

menuturkan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian 

membaca ayat ini, "Hai orang-orang yang beriman, 

jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan 

memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah 

mendapat petunjuk..." (A-Māidah:105), dan 

sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sungguh, 

apabila manusia melihat pelaku kezaliman lalu mereka 

tidak berusaha mencegahnya, hampir pasti Allah akan 

menimpakan azab-nya kepada mereka semua". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال: أيها  -ريض اهلل عنه-قال أبو بكر الصديق 
انلاس، إنكم تقرؤون هذه اآلية )يا أيها اذلين آمنوا 
عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم( 

(، وتفهمون منها أن اإلنسان إذا اهتدى 105، )املائدة: 
ألنه استقام  بنفسه فإنه ال يرضه ضالل انلاس؛

عز -بنفسه، فإذا استقام بنفسه فشأن غريه ىلع اهلل 
وهذا املعىن فاسد، فإن اهلل اشرتط لكون من  -وجل

ضل ال يرضنا أن نهتدي فقال: )ال يرضكم من ضل 
إذا اهتديتم(، ومن االهتداء: أن نأمر باملعروف 
وننىه عن املنكر، فإذا اكن هذا من االهتداء، فالبد 

الرضر من األمر املعروف وانليه عن ليك نسلم من 
: وإين سمعت انليب -ريض اهلل عنه-املنكر، وهلذا قال 

يقول: "إن انلاس إذا رأوا  -صىل اهلل عليه وسلم-
املنكر فلم يغريوه، أو فلم يأخذوا ىلع يد الظالم، 
أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب من عنده" يعين أنهم 

 يأمرونه يرضهم من ضل إذا اكنوا يرون الضال وال
باملعروف، وال ينهونه عن املنكر، فإنه يوشك أن 
يعمهم اهلل بالعقاب؛ الفاعل والغافل، الفاعل 

 .للمنكر، والغافل اذلي لم ينه عن املنكر

** 

Abu Bakar Aṣ-ṣiddiq -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan, 

"Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat 

ini, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; 

tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat 

kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk...", 

dan kalian memahaminya bahwa seseorang itu apabila 

telah mendapatkan petunjuk, maka kesesatan orang 

lain tidak membahayakannya, karena ia telah 

meluruskan dirinya. Apabila ia telah meluruskan 

dirinya, maka keadaan orang lain menjadi tanggung 

jawab Allah -'Azza wa Jalla-. Pengertian ini tidak benar. 

Sebab, Allah mensyaratkan orang yang sesat tidak 

bisa membahayakan kita bila kita mendapat petunjuk. 

Dia berfirman, "Tiadalah orang yang sesat itu akan 

memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah 

mendapat petunjuk". Dan di antara manifestasi 

mendapat petunjuk adalah kita memerintahkan 

kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bila hal ini 

termasuk manifestasi "mendapat petunjuk", maka agar 

selamat dari bahaya, kita harus menegakkan amar 

makruf dan nahi mungkar. Oleh sebab itu, dia -

raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, "Sesungguhnya aku 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sungguh, apabila manusia melihat pelaku 

kezaliman lalu mereka tidak berusaha mencegahnya, 

hampir pasti Allah akan menimpakan azab-Nya kepada 

mereka semua." Artinya, mereka terancam bahaya 

orang yang sesat apabila mereka melihat orang sesat 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

275 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < حكم األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:

 .داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد رواه أبو راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
باألمر  فإِنَُّكم تَلَقَرُؤون هذه اآلية : أي: تتلونها ولكن ختطئون يف تفسريها عندما جُترونها ىلع عمومها فتتوهمون أن املؤمن الفرد غري ملك •

، ال باملعروف وانليه عن املنكر إذا اهتدى بذاته، وأن األمة غري ملكفة بإقامة رشيعة اهلل يف األرض إذا اهتدت بذاتها وضل انلاس من حوهلا
 .ليس األمر كذلك

ا يُريد من الظلم، كأنهم أمسكوا يَده • ُخُذوا ىلَعَ يََديه : لم يمنعوه عمَّ
ْ
 .فَلَم يَأ

 .يعمهم : يشملهم •

 :فوائد احلديث
د ىلع األمة املسلمة أن تتضامن فيما بينها، وأن تتناصح وتتواىص، وأن تهتدي بهدي اهلل ثم ال يرضها بعد ذلك يشء أن يضل انلاس حوهلا بع .1

 .دعوتهم للهدى

 .عقاب اهلل يشمل الظالم لظلمه وغري الظالم إلقراره عليه وقد قدر ىلع منعه .2

 .ُحرمة القول يف القرآن بالرأي .3

 .-تعاىل-، حىت ال يفهمه ىلع غري ما أراد اهلل -عز وجل-أنه جيب ىلع اإلنسان العناية بفهم كتاب اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر  1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1395مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ، مرص،  ، رشكة2وآخرون، ط

ه. كنوز 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دمشق، بريوت، 
ه. سنن أيب داود ،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1حلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، طرياض الصا

ه، ه. سنن ابن ماج 1421بريوت،  -، مؤسسة الرسالة 1احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. السنن الكربى للنسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، ط
للنرش،  حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن

قيق: شعيب ، مكتبة املعارف، الرياض. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حت5ه. صحيح الرتغيب والرتهيب ملحمد نارص ادلين األبلاين ، ط1426الرياض، 
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني  1421، مؤسسة الرسالة، 1األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (3470) الرقم املوحد:

namun tidak memerintahkannya melakukan kebaikan 

dan tidak mencegahnya dari kemungkaran. Sehingga 

nyaris Allah akan menimpakan azab kepada mereka 

semua; baik pelaku maupun orang yang lalai. Yakni, 

pelaku kemungkaran dan orang lalai yang tidak 

mencegah kemungkaran. 
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إن أول ما دخل انلقص لَع بين إَسائيل أنه اكن 
الرجل يلىق الرجل، فيقول: يا هذا، اتق اهلل ودع 
ما تصنع فإنه ال حيل لك، ثم يلقاه من الغد وهو 

لَع حاَل، فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
 ورشيبه وقعيده

 

Sesungguhnya awal mula terjadinya 
kekurangan (kesalahan) pada Bani Isrāil 

adalah dahulu seseorang (yang baik) 
bertemu dengan orang lain (yang berbuat 

maksiat) seraya berkata, "Hai kamu! 
Takutlah kepada Allah dan tinggalkan apa 

yang kamu lakukan, sesungguhnya itu tidak 
halal bagimu." Kemudian esoknya ia 

bertemu lagi dengan orang itu dan dia 
dalam keadaan seperti sebelumnya, namun 

hal itu tidak menghalanginya untuk 
menjadi teman makan, minum, dan teman 

duduknya. 

 :احلديث .1451
قَاَل: َقاَل رَُسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

إن أول ما دخل انلقُص ىلع »: -صىل اهلل عليه وسلم-
بين إرسائيل أنه اكن الرجل يَلىَْق الرجل، فيقول: يا 
لُّ لك، ثم يَلَْقاُه  هذا، اتق اهلل ودع ما تصنُع فإنه ال حَيِ
من الَغِد وهو ىلع حاهل، فال يمنعه ذلك أن يكون 

يبَُه وقَِعيَدُه، فلما فعلوا ذلك رضب ِكيلَُه ورَشِ
َ
اهلل  أ

ثم قال: }لعن اذلين كفروا « قلوب بعضهم ببعض
من بين إرسائيل ىلع لسان داود وعيىس ابن مريم 
ذلك بما عصوا واكنوا يعتدون اكنوا ال يتناهون عن 
منكر فعلوه بلئس ما اكنوا يفعلون ترى كثريا منهم 
يتولون اذلين كفروا بلئس ما قدمت هلم أنفسهم{ 

[ ثم قال: 81 - 78ائدة: }فاسقون{ ]امل -إىل قوهل  -
ُمُرنَّ باملعروف، وتَلنَْهُونَّ عن املنكر، »

ْ
الك، واهلل تَلأ

ْطًرا، 
َ
وتَلأُخُذنَّ ىلع يَِد الظالم، وتَلَأِطُرنَُّه ىلع احلق أ

َبنَّ اهلل بقلوب  ا، أو يَلرَْضِ نَُّه ىلع احلق َقرْصً وتَلَْقرُصُ
ويف «. مْ بعضكم ىلع بعض، ثم يلَلَْعننُكْم َكَما لََعنَهُ 

ملا وقعت بنو إرسائيل يف املعايص َنَهتُْهم »رواية: 
علماؤهم فلم يَنْتَُهوا، فَجالَُسوُهْم يف جَمَالِِسِهم، 
ووالَكُوهم وَشاَرُبوُهم، فرضب اهلل قلوَب بعضهم 
ببعض، ولعنهم ىلع لسان داود وعيىس ابن مريم ذلك 

صىل  -فجلس رسول اهلل « بما عصوا واكنوا يعتدون
ال، واذلي »واكن متكئا، فقال:  -عليه وسلم  اهلل

ْطًرا
َ
ِطُروُهم ىلع احلق أ

ْ
 «.نفيس بيده حىت تَأ

** 

1451. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya awal mula terjadinya kekurangan 

(kesalahan) pada Bani Isrāil adalah dahulu seseorang 

(yang baik) bertemu dengan orang lain (yang berbuat 

maksiat) seraya berkata, "Hai kamu! Takutlah kepada 

Allah dan tinggalkan apa yang kamu lakukan, 

sesungguhnya itu tidak halal bagimu." Kemudian 

esoknya ia bertemu lagi dengan orang itu dan dia 

dalam keadaan seperti sebelumnya, namun hal itu 

tidak menghalanginya untuk menjadi teman makan, 

minum, dan teman duduknya. Maka tatkala mereka 

lakukan itu, Allah pun membuat hati sebagian mereka 

membenci sebagian lainnya." Lalu beliau membaca 

ayat ini, "Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani 

Isrāil dengan lisan Dawud dan Isa putera Maryam. 

Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan 

selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu 

tidak melarang tindakan mungkar yang mereka 

perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu 

mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari 

mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir 

(musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang 

mereka sediakan untuk diri mereka..., hingga firman-

Nya, "mereka adalah orang-orang fasik." (Al-Māidah: 

78-81). Kemudian beliau bersabda, "Sungguh, demi 

Allah, hendaknya kalian benar-benar menyerukan yang 

makruf, benar-benar mencegah dari yang mungkar, 

dan sungguh-sungguh mencegah tangan orang zalim 

dengan benar-benar mengembalikannya ke jalan yang 

hak serta benar-benar menjaganya di jalan yang hak 

itu, atau Allah akan membuat hati-hati sebagian di 

antara kalian membenci sebagian lainnya, kemudian 

mereka akan melaknat kalian sebagaimana kalian 

melaknat mereka." Di dalam riwayat lain disebutkan, 
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"Ketika Bani Isrāil terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka 

ulama-ulama mereka melarangnya tetapi mereka tidak 

mau berhenti. Namun, para ulama itu kemudian duduk-

duduk, makan-makan, dan minum-minum bersama 

mereka. Maka Allah menjadikan hati mereka saling 

membenci, dan Dia mengutuk mereka melalui lisan 

Nabi Dawud dan Isa putera Maryam, itu disebabkan 

mereka telah durhaka dan melampaui batas." 

Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

duduk dan sebelumnya beliau bersandar, lalu 

bersabda, "Janganlah (kamu berbuat begitu), demi 

Allah yang jiwaku ada di dalam genggaman-Nya, 

sampai kamu harus belokkan dan kembalikan mereka 

kepada kebenaran". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

إن أول دخول انلقص يف دين بين إرسائيل أنه اكن 
الرجل يلىق الرجل الفاعل للمعصية، فيقول هل: يا هذا 
اتق اهلل واترك ما تصنع من املعايص؛ فإن ما تصنعه 
ال حيل لك لكونه من املحرمات، ثم يلقاه من الغد 
وهو ىلع حاهل يف املعصية، فال يمنعه وجدان صاحبه 

ا للمحرمات اليت نهاه عنها من أن يكون مالزمً 
موالكه ومشاربه وجمالسه، فلما فعلوا ذلك رضب اهلل 
قلوب بعضهم ببعض، ثم قال مستداًل ىلع عموم 

يَن َكَفُروا -تعاىل-اللعنة جلميعهم بقوهل  ِ : }لُِعَن اذلَّ
ِمْن بيَِن إِرْسائيَل ىلَعَ لَِساِن َداوَُد وَِعيىَس ابِْن َمْرَيَم 

 بَِما َعَصْوا َواَكنُوا َيْعَتُدوَن اَكنُوا ال يَتََناَهْوَن َعْن َذلَِك 
ُمنَْكٍر َفَعلُوُه بَلِئَْس َما اَكنُوا َيْفَعلُوَن تََرى َكِثرًيا ِمنُْهْم 
ْنُفُسُهْم{ 

َ
َمْت لَُهْم أ يَن َكَفُروا بَلِئَْس َما قَدَّ ِ َّْوَن اذلَّ َيتََول

[،  فإما أن 81 - 78: }فاِسُقوَن{ ]املائدة -إىَِل قوهل  -
تأمروا باملعروف وتنهوا عن املنكر وتمنعوا الظالم 
بايلد، وإن عجزتم فباللسان، وتردوه إىل احلق ردا 
وحتبسوه عليه حبًسا وتمنعوه من جماوزته، أو 
يلرضبّن اهلل بقلوب بعضكم ىلع بعض، ثم 

 .يطردكم من رمحته كما طردهم

** 

Sesungguhnya awal mula terjadinya kecurangan 

(kesalahan) pada agama Bani Isrāil adalah bahwa 

dahulu seseorang bertemu dengan seorang pelaku 

kemaksiatan, lalu ia berkata kepadanya, "Hai, takutlah 

kepada Allah dan tinggalkan maksiat yang engkau 

perbuat karena sesungguhnya apa yang engkau 

perbuat tidak halal bagimu disebabkan hal itu termasuk 

perkara yang haram." Kemudian esoknya ia bertemu 

lagi dengan orang itu sedangkan dia dalam keadaan 

bermaksiat seperti sebelumnya, namun keberadaan 

sahabatnya yang terus menerus mengerjakan 

kemaksiatan yang telah ia larang itu tidak 

menghalanginya untuk menjadi teman makan, minum, 

dan teman duduknya. Maka tatkala mereka melakukan 

hal itu, Allah membuat hati sebagian mereka membenci 

sebagian lainnya. Kemudian beliau bersabda 

menggunakan dalil tentang keumuman laknat bagi 

mereka semua dengan firman Allah -Ta'ālā-, "Telah 

dilaknati orang-orang kafir dari Bani Isrāil dengan lisan 

Dawud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, 

disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui 

batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang 

tindakan mungkar yang mereka perbuat. 

Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka 

perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka 

tolong-menolong dengan orang-orang kafir (musyrik). 

Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka 

sediakan untuk diri mereka..., hingga firman-Nya, 

"adalah orang-orang fasik." (Al-Māidah: 78-81). Maka 

hendaklah kalian memerintahkan kepada yang makruf, 

mencegah dari yang mungkar, dan mencegah orang 

yang zalim dengan tangan. Jika kalian tidak mampu 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باملعروف وانليه عن املنكر ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < حكم األمر اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < قصص وأحوال األمم السابقة

 .الرواية األوىل: رواها أبو داود. الرواية اثلانية: رواها الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :املفرداتمعاين 
 .تَلَأِطُرنَُّه : تعطفونهم وترغمونهم •

نَُّه : تلحبسنه •  .تَلَْقرُصُ

 .انلقص : انلقص يف ادلين •

 .اتَِّق اهلل : اجعل فعل أمر اهلل وترك نهيه وقاية لك من عذابه •

 .أكيله ورشيبه وقعيده : يأكل معه ويرشب معه ويقعد معه •

ين َكَفُروا ِمن بيَِن إرَِساِئيل : • قال ابن عباس: لعنوا بكل لسان ىلع عهد موىس يف اتلوراة، وىلع عهد داود يف الزبور، وىلع عهد عيىس  لُِعن اذلَّ
 .يف اإلجنيل

 .يتولون : ينرصونهم ويتخذونهم أويلاء •

 .وََدْع ما تَصنَع : من املعايص •

 .ال حيل لك : ألنه من املحرمات •

 .ثم يلقاه من الغد وهو ىلع حاهل : يف املعصية •

 .ُعُه ذلك : ال يمنعه وجدان صاحبه مالزًما للمحرمات اليت نيُه عنهافال يَمنَ  •

 .بما عصوا : بسبب عصيانهم •

 .نهاَكنُوا اَل يَتَنَاَهْون َعن ُمنَْكٍر َفَعلُوه : ال ينىه بعضهم بعًضا، وذلك أنهم مجعوا بني فعل املنكر واتلجاهر به وعدم انليه ع •

نُفُسهُ  •
َ
َمت لَُهم أ  .م : بلئس سببًا قدموه لريدوا عليه يوم القيامةبَلِئَْس َما قَدَّ

 .ترى كثرًيا منهم : من بين إرسائيل •

وا املرشكني ىلع رسول اهلل  •  .-صىل اهلل عليه وسلم-يتولون اذلين كفروا : قيل: املراد به كعب بن األرشف وأصحابه اذلين أبلَّ

 :فوائد احلديث
 .انليه عنهمجع ايلهود بني فعل املنكر واجلهر به وعدم  .1

 .السكوت ىلع فعل املعايص إنما هو حتريض ىلع فعلها وسبب النتشارها .2

 .ال يكيف جمرد انليه عن املنكر باللسان مع القدرة ىلع املنع بايلد والقرس ىلع احلق .3

 .إنكار املنكر بالقلب يقتيض مفارقة جملسه .4

 .األمة املرحومة يه اليت تتواىص باحلق والصرب، وتتناَه عن املنكر .5

 .وجوب األمر باملعروف، وانليه عن املنكر، وانليه عن جمالسة أهل املعايص .6

 املراجع:املصادر و

م. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين 1975 - ـه1395مرص، الطبعة: اثلانية،  -سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
سسة اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤ -د بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط أمح اإلمام مسند. بريوت –عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 

فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -م. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 2001 - ـه1421الرسالة، الطبعة: األوىل، 
رش: مؤسسة الرسالة، ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ن1430كنوز رياض الصاحلني, بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

maka dengan lisan. Lalu berusahalah 

mengembalikannya kepada kebenaran dan 

menjaganya di atasnya serta mencegahnya dari 

meninggalkan kebenaran itu. Jika tidak, Allah akan 

membuat hati sebagian kalian membenci sebagian 

lainnya, kemudian Dia menjauhkan kalian dari rahmat-

Nya sebagaimana Dia telah menjauhikan mereka. 
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م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض 1987ه 1407الطبعة: الرابعة عرش، 
 .م2002 - ـه1423وىل، الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل املبارك، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األ

   (3146) الرقم املوحد:
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 :Makna global :اإلمجايلاملعىن 

 Sesungguhnya bagimu (pahala) terhadap"  إن لك ما احتسبت
apa yang engkau usahakan". 

 :احلديث .1452
اكن رجل من قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب بن كعب 

األنصار ال أعلم أحدا أبعد من املسجد منه، واكنت 
ال ختطئه صالة، فقيل هل: لو اشرتيت محارا لرتكبه يف 
الظلماء ويف الرمضاء، قال: ما يرسِن أن مزنيل إىل 
جنب املسجد، إين أريد أن يكتب يل ممشاي إىل 
املسجد، ورجوِع إذا رجعت إىل أهيل. فقال رسول 

قد مجع اهلل لك ذلك »: -عليه وسلم صىل اهلل-اهلل 
 «لكه

** 

1452. Hadis: 

"Ada seseorang (dari Anshar) yang sepanjang 

pengetahuanku, tidak ada seorang pun yang lebih jauh 

tempatnya menuju masjid dari dia namun ia tidak 

pernah tertinggal shalat berjama'ah di masjid. Ada yang 

berkata kepadanya, atau aku berkata kepadanya, 

"Seandainya kamu membeli keledai yang dapat kamu 

naiki pada waktu gelap dan pada waktu panas." Ia 

menjawab, "Saya tidak suka bila rumah saya dekat 

dengan masjid. Sesungguhnya saya menginginkan 

agar perjalanan saya, baik sewaktu pergi ke masjid 

maupun pulang ke keluargaku (rumahku), itu selalu 

dicatat." Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Allah telah mengumpulkan semua catatan 

itu bagimu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اذلهاب إىل املساجد، وكذلك الرجوع منها، إذا 
، فإنه يؤجر -تعاىل-احتسب اإلنسان ذلك عند اهلل 

ىلع ذلك فهذا احلديث يف قصة الرجل اذلي اكن هل 
بيت بعيد عن املسجد، واكن يأيت إىل املسجد من بيته 
من بُعد، حيتسب األجر ىلع اهلل، قادما إىل املسجد 

راجعا منه. فقال هل بعض انلاس: لو اشرتيت محارا و
تركبه يف الظلماء والرمضاء، يعين يف الليل حني 
الظالم، يف صالة العشاء وصالة الفجر، أو يف 
الرمضاء، أي يف أيام احلر الشديد، وال سيما يف 

: ما -ريض اهلل عنه-احلجاز، فإن جوها حار.  فقال 
يعين أنه مرسور يرَسِن أن بييت إىل جنب املسجد؛ 

بأن بيته بعيد عن املسجد، يأيت إىل املسجد خبطى، 
ويرجع منه خبطى، وأنه ال يرسه أن يكون بيته قريبا 
من املسجد، ألنه لو اكن قريبا لم تكتب هل تلك 

، -عز وجل-اخلطى، وبني أنه حيتسب أجره ىلع اهلل 
صىل -قادما إىل املسجد وراجعا منه، فقال هل انليب 

: )قد مجع اهلل لك ذلك لكه(. واملعىن: -ه وسلماهلل علي
حقق لك ما ابتغيته من كتابة ذهابك  -تعاىل-أن اهلل 

 .ورجوعك. ويف لفظ : )إن لك ما احتسبت(

** 

Pulang pergi ke masjid, bila seseorang harapkan 

pahalanya tertulis di sisi Allah Ta'ala, maka ia akan 

mendapatkan pahala atas hal itu. Hadits yang 

dikemukakan oleh penulis ini, semoga Allah 

merahmatinya, mengenai kisah seorang lelaki yang 

memiliki rumah yang jauh dari masjid. Ia datang ke 

masjid dari rumahnya yang jauh dengan mengharap 

pahala dari Allah. Ia datang dan pergi ke masjid. 

Seseorang berkata kepadanya, "Seandainya kamu 

membeli keledai yang dapat kamu tunggangi pada 

waktu gelap dan pada waktu panas." Yakni di waktu 

malam ketika gelap; shalat isya dan shalat fajar, atau 

pada waktu panas. Yaitu di hari-hari yang panasnya 

terik menyengat, apalagi di Hijaz yang cuacanya 

panas. Orang itu menjawab, "Saya tidak suka bila 

rumah saya dekat dengan masjid." Yakni ia merasa 

senang karena rumahnya jauh dari masjid. Ia datang 

ke masjid dengan berjalan kaki dan pulang dengan 

berjalan kaki. Ia tidak merasa suka jika rumahnya 

berada di dekat masjid, karena jika dekat, maka 

langkah-langkah itu tidak akan dicatat. Ia menjelaskan 

bahwa dirinya mengharap pahala dari Allah 'Azza wa 

Jalla dengan cara datang dan pulang dari masjid. Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Allah telah mengumpulkan semua catatan itu bagimu." 

Maknanya: Allah telah mewujudkan apa yang engkau 

inginkan berupa pencatatan pergi dan pulangmu (ke 
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  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنه اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

يَب بن كعب  اتلخريج:
ُ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال ختطئه صالة : ال تفوته صالة مع اجلماعة يف املسجد •

 .الظلماء : الليلة الشديدة الظلمة •

 .-تعاىل-احتسبت : عملته طلبا لوجه اهلل  •

 .الرمضاء : األرض اليت أصابها احلر الشديد •

 :احلديث فوائد
 .أن اإلنسان يؤجر ىلع فعله حسب قصده ونيته .1

 .شدة حرص الصحابة ىلع اخلري واالزدياد منه وكسب األجر .2

 .سريا ىلع األقدام أعظم أجراً  -ولو َبُعدَ -اذلهاب إىل املسجد  .3

 .أن اهلل تعاىل يكتب ممىش العبد ذهابا وإيابا .4

 . أخاه تلحقه مشقة فليقدم هل انلصح يف إزاتلهاتوايص املسلمني باخلري واتلناصح بالرب ، فمن رأى أنَّ  .5

 بُعد ادلار عن املسجد ليس عذرا يف ترك اجلماعة ، ما دام يسمع انلداء. وال تلحقه مشقة فادحة .6

 .همة هذا الصحايب ريض اهلل عنه يف أمور اآلخرة واملنازل العايلة .7

 .تكلف املشقة يف أمور اآلخرة من األمور املطلوبة .8

 . نفع اخوانهم املسلمنيحرص الصحابة ىلع .9

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1الصاحلني للنووي، طه. رياض  1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4بن عالن، ط

ه. رشح 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دمشق، بريوت، 
صحيح مسلم، د.ط، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب،  ه.1426رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 .بريوت
   (3561) الرقم املوحد:

masjid). Dalam lafal lain, "Sesungguhnya bagimu 

(pahala) sesuai yang engkau inginkan." 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إنا واهلل ال نوِل هذا العمل أحدا سأَل، أو أحدا 
  حرص عليه

Demi Allah, sesungguhnya kami tidak 
menyerahkan pekerjaan (jabatan) ini 

kepada orang yang memintanya atau orang 
yang berambisi mengejarnya. 

 :احلديث .1453
قال: دخلُت  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

أنَا ورجاَلن ِمْن بيَِن  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-ىلَع انليَبِّ 
 ، َفَقال أحدهما: يا رسول اهلل، أمرنا ىلع بعض ما َعِمِّ

وقال اآلخر مثل ذلك، فقال:  -عز وجل-والك اهلل 
َحًدا »

َ
و أ

َ
هَلُ، أ

َ
َحًدا َسأ

َ
إِنَّا َواهلل اَل نَُويلِّ َهَذا الَعَمَل أ

 «.َحِرَص َعلَيهِ 

** 

1453. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Aku masuk menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersama dua orang sepupuku. Lantas salah 

satu dari keduanya mengatakan, "Wahai Rasulullah, 

angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian 

wilayah yang Allah -'Azza wa Jalla- kuasakan kepada 

Anda." Yang lain juga mengatakan ucapan seperti itu. 

Maka beliau bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya 

kami tidak menyerahkan pekerjaan (jabatan) ini kepada 

orang yang memintanya atau orang yang berambisi 

mengejarnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث يف انليه عن تويلة من طلب اإلمارة أو 
ملا سأهل  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-حرص عليها، فانليبُّ 

الرجالن أن يؤمرهما ىلع بعض ما واله اهلل عليه، 
قال: "إنا واهلل ال نوىل هذا األمر أحًدا سأهل أو أحًدا 

ارة أحًدا سأل أن حرص عليه"، يعين ال نويل اإلم
ر ىلع يشء، أو أحًدا حرص عليه؛ وذلك ألنَّ  يتأمَّ
ي يطلب أو حيرص ىلع ذلك، ربما يكون غرضه  ِ اذلَّ
ا  بهذا أن جيعل نلفسه سلطة، ال أن يصلح اخللق، فلمَّ

صىل اهلل عليه -اكن قد يُتهم بهذه اتلهمة َمنع انليب 
هلل ال أن يُوىلَّ من طلب اإلمارة، وقال: "إنا وا -وسلم

نويل هذا األمر أحدا سأهل أو أحدا حرص عليه".  وقد 
أَكّد موضوع هذا احلديث حديث عبد الرمحن بن 

صىلَّ اهلل عليه -أنَّ انليبَّ  -ريض اهلل عنه-سمرة 
قال: "ال تسأل اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن  -وسلَّم

غري مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة 
ال ينبيغ لويل األمر إذا سأهل أحد أن ولكت إيلها".  ف

يؤمره ىلع بدل أو ىلع قطعة من األرض فيها بادية أو 
ما أشبه ذلك، حىت وإن اكن الطالب أهاًل ذللك؛ 
وكذلك أيًضا لو أن أحًدا سأل القضاء، فقال لويل 
األمر يف القضاء كوزير العدل مثال: ولِّيِن القضاء يف 

** 

Hadis ini menjelaskan larangan mengangkat orang 

yang meminta jabatan atau berambisi mendudukinya. 

Ketika dua orang tersebut meminta kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar mengangkat 

keduanya sebagai pemimpin atas sebagian wilayah 

yang Allah kuasakan pada beliau, beliau bersabda, 

"Demi Allah, sesungguhnya kami tidak menyerahkan 

pekerjaan (jabatan) ini kepada orang yang memintanya 

atau orang yang berambisi mengejarnya." Artinya, 

kami tidak mengangkat seorang pun yang meminta dan 

berambisi menguasai suatu jabatan. Karena orang 

yang meminta atau berambisi menduduki jabatan 

tersebut bisa jadi tujuannya ingin menjadikan dirinya 

berkuasa, bukan berniat memperbaiki manusia. 

Manakala ia dicurigai memiliki niat ini, Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melarang mengangkat orang yang 

meminta jabatan, dan beliau bersabda, "Demi Allah, 

sesungguhnya kami tidak menyerahkan pekerjaan 

(jabatan) ini kepada orang yang memintanya atau 

orang yang berambisi mengejarnya." Tema ini 

diperkuat oleh hadis Abdurrahman bin Samurah -

raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Janganlah engkau meminta 

jabatan, karena jika engkau diberi jabatan tanpa 

memintanya niscaya engkau akan ditolong dalam 

mengembannya. Namun, jika diserahkan kepadamu 

karena permintaanmu niscaya akan dibebankan 

kepadamu (tidak ditolong)." Jadi, apabila ada orang 

meminta diangkat untuk memimpin suatu negeri atau 
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أما من طلب انلقل من ابلدل الفالين فإنه ال يوىل، و
بدل إىل بدل أو ما أشبه ذلك فال يدخل يف هذا 
احلديث؛ ألنَّه قد توىل من قبل، ولكنه طلب أن 
يكون يف حمل آخر، إال إذا علمنا أن نيته وقصده يه 
السلطة ىلع أهل هذه ابلدلة فإننا نمنعه؛ فاألعمال 
بانليات.  فإن قال قائل كيف جتيبون عن قول يوسف 

للعزيز: "اجعلين ىلع خزائن  -لصالة والسالمعليه ا-
[؟.  فإننا جنيب 55األرض إين حفيظ عليم"]يوسف: 

بأحد جوابني: األول: أن يُقال إن رشع من قبلنا إذا 
خالفه رشعنا فالعمدة ىلع رشعنا، بناًء ىلع القاعدة 
املعروفة عند األصويلني "رشع من قبلنا رشٌع نلا ما 

قد ورد رشعنا خبالفه: أننا ال لم يرد رشعنا خبالفه"، و
نويل األمر أحًدا طلب الوالية عليه.  اثلاين: أن يقال: 

رأى أن املال  -عليه الصالة والسالم-إن يوسف 
ضائٌع، وأنَّه يُفرِّط فيه وُيلعب فيه؛ فأراد أن ينقذ 
ابلالد من هذا اتلالعب، ومثل هذا يكون الغرض 

كون هذا ال منه إزالة سوء اتلدبري وسوء العمل، وي
بأس به، فمثال إذا رأينا أمرًيا يف ناحية لكنَّه قد أضاع 
اإلمرة وأفسد اخللق، فللصالح هلذا األمر، إذا لم جيد 
أحدا غريه، أن يطلب من ويل األمر أن يويله ىلع هذه 
انلاحية، فيقول هل: ولين هذه ابلدلة؛ ألجل دفع الرش 
اذلي فيها، ويكون هذا ال بأس به متفقا مع 
القواعد. وحديث عثمان بن أيب العاص أنه قال للنيب 

: اجعلين إمام قويم يعين يف -صىل اهلل عليه وسلم-
الصالة، فقال: "أنت إمامهم"، قال بعض العلماء: 
احلديث يدل ىلع جواز طلب اإلمامة يف اخلري، وقد 
ورد يف أدعية عباد الرمحن اذلين وصفهم اهلل بتلك 

[ 74: 25لمتقني إماماً{ ]أنهم يقولون: }واجعلنا ل
وليس من طلب الرياسة املكروهة؛ فإن ذلك فيما 
يتعلق برياسة ادلنيا اليت ال يعان من طلبها، وال 

 .يستحق أن يعطاها

wilayah yang membawahi daerah pedalaman atau 

semacamnya, tidak sepantasnya seorang pemimpin 

meluluskan permintaannya ini. Meskipun orang yang 

meminta tersebut layak mengemban jabatan itu. 

Demikian pula seandainya seseorang meminta jabatan 

sebagai hakim, ia berkata pada pihak yang berwenang 

mengurusi masalah pengadilan, seperti menteri 

kehakiman-misalnya-, “Angkatlah aku sebagai hakim di 

wilayah tertentu”, maka orang ini tidak boleh diangkat. 

Adapun orang yang meminta pindah tugas dari satu 

daerah ke daerah lain atau yang semacamnya, ia tidak 

termasuk dalam larangan hadis ini. Sebab ia telah 

menjabat sebelumnya, hanya saja ia meminta 

ditugaskan di tempat lain. Kecuali bila kita mengetahui 

ia memiliki niat dan bertujuan menguasai penduduk 

wilayah tersebut, maka kita perlu menghalanginya. 

Jadi, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. 

Jika ada orang mengatakan, “Bagaimana kalian 

mendudukkan ucapan Nabi Yusuf -'alaihiṣ ṣalātu was 

salām- pada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan 

negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang 

pandai menjaga lagi berpengetahuan". (Yūsuf: 55). 

Kita menjawabnya dengan salah satu dari dua 

jawaban: Pertama: sesungguhnya syariat umat 

sebelum kita apabila bertentangan dengan syariat kita 

maka yang jadi acuan adalah syariat kita. Hal ini 

berdasarkan kaidah yang dikenal di kalangan ulama 

usul fikih, “syariat umat sebelum kita adalah syariat kita 

selagi syariat kita tidak menyebutkan hukum yang 

menyelisihinya”. Dan ternyata syariat kita telah 

menyebutkan hukum yang berbeda, bahwa kita tidak 

boleh menyerahkan jabatan pada orang yang 

memintanya. Kedua: Nabi Yusuf -'alaihiṣ ṣalātu was 

salām- melihat persediaan dana menipis dan dana 

(negara) ini dibuang-buang dan dihambur-hamburkan. 

Maka ia ingin menyelamatkan negeri dari pemborosan 

ini. Hal yang seperti ini tujuannya adalah 

menghilangkan pengelolaan yang buruk dan 

pelaksanaan yang salah. Sehingga permintaan ini tidak 

apa-apa. Misalnya, apabila kita melihat pemimpin di 

suatu wilayah, akan tetapi ia telah menyalah gunakan 

kepemimpinan dan merusak masyarakat, maka orang 

yang layak memegang jabatan ini, apabila ia tidak 

mendapati orang lain, boleh meminta pada pemimpin 

agar dirinya diangkat sebagai pemimpin wilayah 

tersebut. Ia bisa mengatakan, “Angkatlah aku sebagai 

pemimpin wilayah ini, semata-mata untuk 

menghilangkan keburukan yang terjadi di dalamnya.” 

Permintaan seperti ini tidak masalah, sejalan dengan 

kaidah-kaidah. Pun selaras dengan hadis Uṡmān bin 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمامادلعوة  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِمْن بيَِن َعِمِّ : من األشعريني •

ْرنَا : اجعلنا أمراء • مِّ
َ
 .أ

 .إمارة املسلمنيَهَذا الَعَمَل :  •

 .َحرَِص َعلَيِه : رغب به واهتم اهتماما شديدا، وأظهر ذلك بطلبه •

 :فوائد احلديث
 .ال جيوز للخليفة أن يُويلِّ أحدا منصبا طلبه أو حرص عليه؛ ألن ذلك مشعر بأنه يريده اغبلا نلفع نفسه أو عشريته، وليس ملصلحة األمة .1

تقياء الستعماهلم ىلع الواليات العامة؛ يلكونوا عونا هل ىلع إقامة العدل، وتطبيق رشع اهلل يف األمة، ينبيغ ىلع اخلليفة أن خيتار األكفاء األ .2
 .ونرش األمن واألمان بني انلاس

 املراجع:املصادر و

الصاحلني من الكم سيد ه.  رياض 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م. رياض الصاحلني من الكم 2007ه، 1428املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

ة، دار الريان، بريوت، الطبعة: الرابعة سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطري
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، 1426ه. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 1428

ه. صحيح مسلم، 1422ابلايق(، الطبعة: األوىل  حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد
ه. نزهة املتقني رشح رياض 1423مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .م1987، ه1407الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
   (3517) الرقم املوحد:

Abi Al-`Āṣ bahwa ia pernah berkata kepada Nabi –

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, “Jadikan aku imam 

kaumku” maksudnya imam salat. Beliau bersabda, 

“Engkau imam mereka.” Sebagian ulama mengatakan, 

“hadis ini menunjukkan bolehnya meminta jabatan 

dalam kebaikan.” Dan disebutkan dalam doa hamba-

hamba Allah yang Maha penyayang, yang Allah 

sebutkan dengan kriteria-kriteria tersebut bahwa 

mereka mengucapkan, “Dan jadikan kami sebagai 

pemimpin orang-orang yang bertakwa.” (Al-Furqān: 

74). Ini tidak termasuk meminta jabatan yang buruk. 

Karena larangan meminta jabatan tesebut berkaitan 

dengan kepemimpinan dunia yang pemintanya tidak 

akan dibantu mengembannya dan tidak layak 

dipercaya memegangnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عن املنكر < أحاكم ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانليه عن املنكر ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-معاوية بن أيب سفيان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
عر • ة : َخْصلَة من الشَّ  .قُصَّ

 .َحريَِسٍّ : رُشيط، وهو: ُغالم األمري •

 .هلكت : أي: اكن هذا سبب هالكهم •

ََذَها نساُؤُهم   إنما َهلََكت َبُنو إَسائيل حني اَّتَّ
Sesungguhnya Bani Israil binasa ketika 

kaum wanita mereka mengenakan barang 
ini (rambut palsu). 

 :احلديث .1454
ريض اهلل -عن مُحيد بن عبد الرمحن: أنه سمع معاوية 

ة من َشْعٍر اكنت  -عنه اعم َحجَّ ىلع الِمنرَْب، وتناول قُصَّ
، فقال: يا أهل املدينة أين ُعلََماُؤُكْم؟!  يف يَِد َحريَِسٍّ

َينىَْه عن مثل  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب 
ََذَها إنما »هذه، ويقول:  َهلََكت َبنُو إرسائيل حني اختَّ

 «.نساُؤُهم

** 

1454. Hadis: 

Dari Ḥumaid bin Abdurrahman bahwa ia mendengar 

Mu'āwiyah -raḍiyallāhu 'anhu- saat musim haji 

berkhutbah di atas mimbar lalu mengambil seikat 

rambut yang ada di tangan seorang pengawal. Lantas 

ia berkata, "Wahai penduduk Madinah, dimanakah 

ulama-ulama kalian?" Aku mendengar Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melarang barang seperti ini, dan 

beliau bersabda, "Sesungguhnya Bani Israil binasa 

ketika kaum wanita mereka mengenakan barang ini 

(rambut palsu)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه  -رمحه اهلل-خيرب مُحيد بن عبد الرمحن بن عوف 
اعم َحجَّ وهو ىلع  -ريض اهلل عنه-سمع معاوية 

ة من َشْعٍر، ويه َشْعر مْكُفوف  الِمنرَْب، وبيده ُقصَّ
َحد خدمه اذلين  بعضه ىلع بعض، اكنت بيد

َ
أ

حيرسونه فتناوهلا منه، فقال: يا أهل املدينة أين 
ُعلََماُؤُكْم؟! من باب اإلنكار عليهم بإهماهلم 

-إنكار هذا املنكر وغفلتهم عن تغيريه، ثم أخربهم 
 -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه

أهلك بين إرسائيل عندما اختذ  -تعاىل-أخربه أن اهلل 
ها هذه القصة، ووصلها بالشعر، وإنما أهلكوا نساؤ

مجيعا؛ إلقرارهم املنكر مع ما انضم إىل ذلك من 
 .ارتكابهم ما ارتكبوه من املنايه

** 

Ḥumaid bin Abdurrahman bin 'Auf -raḥimahullāh- 

mengabarkan bahwa ia mendengar Mu'awiyah -

raḍiyallāhu 'anhu- saat musim haji berkhutbah di atas 

mimbar sedang tangannya memegang seikat rambut. 

Ini adalah rambut yang digulung, yang dipegang salah 

seorang penjaga yang mengawalnya. Mu'āwiyah 

meraih ikatan rambut tersebut darinya, lalu berkata, 

"Wahai penduduk Madinah, di mana ulama-ulama 

kalian?" Ini adalah sebuah kritikan kepada mereka 

karena tidak mengingkari perbuatan mungkar ini dan 

lalai untuk mengubahnya. Kemudian Mu'āwiyah -

raḍiyallāhu 'anhu- memberitahu mereka bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan, bahwa Allah 

-Ta'ālā- membinasakan Bani Israil ketika kaum wanita 

mereka mengenakan ikatan rambut seperti ini dan 

menyambungkannya dengan rambut mereka. Mereka 

dibinasakan semuanya karena membenarkan 

kemungkaran tersebut, ditambah pelanggaran yang 

mereka lakukan terhadap larangan-larangan. Syarhu 

Muslim karya an-Nawawi (14/108), Fatḥ al-Bāri (6/516). 
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 :فوائد احلديث
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 .وجود املنكرات يف خري القرون .7

 .إباحة احلديث عن بين إرسائيل، وكذا غريهم من األمم؛ للتحذير مما وقعوا فيه .8

 املراجع:املصادر و

م. 1987ه، 1407ه، الطبعة: الرابعة عرش 1397نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل: 
م.       صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج 1997ه، 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
سيد املرسلني، أبو  ه. رياض الصاحلني من الكم1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 2007ه، 1428زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. 1422ايق(، الطبعة: األوىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابل

ه. املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن 1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 
د بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه  ـهفتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمح 1392رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 

 .ه1379وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: 
   (8915) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، 
كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، فمن 

ولكن من رِض وتابع، قالوا: يا رسول اهلل، أال 
 نقاتلهم؟ قال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة

 

Sesungguhnya akan diangkat para 
penguasa untuk kalian. Kalian 

mengenalinya dan kemudian kalian 
mengingkari (kemaksiatannya). 

Barangsiapa yang membenci 
(kemaksiatannya), maka ia berlepas diri 

(dari mereka). Barangsiapa mengingkari, 
maka ia selamat. Namun, siapa yang rida 

serta mengikuti mereka (akan ikut 
celaka)." Para sahabat bertanya, "Wahai 

Rasulullah, bolehkah kita memerangi 
mereka?" Beliau menjawab, "Jangan, 

selama mereka masih mendirikan salat di 
tengah kalian"! 

 :احلديث .1455
ريض اهلل -عن أم سلمة  هند بنت أيب أمية حذيفة 

إِنَّه »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -عنها
َمَراء َفتَْعِرُفون َوتُنِكُرون، َفَمن 

ُ
يُْستَعمل َعلَيُكم أ

نَْكَر َفَقد َسِلَم، ولَِكن َمْن َكِره 
َ
َفَقد بَِرئ، وَمن أ

الَ ُنَقاتِلُُهم؟ قال: « ريَِضَ َوتَاَبعَ 
َ
ال، »قالوا: يا رسول اهلل، أ

اَلة قَاُموا ِفيُكم الصَّ
َ
 «.ما أ

** 

1455. Hadis: 

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- secara marfū', 

"Sesungguhnya akan diangkat para penguasa untuk 

kalian. Kalian mengenalinya dan kemudian kalian 

mengingkari (kemaksiatannya). Barangsiapa yang 

membenci (kemaksiatannya), maka ia berlepas diri 

(dari mereka). Barangsiapa mengingkari, maka ia 

selamat. Namun, siapa yang rida serta mengikuti 

mereka (akan ikut celaka)." Para sahabat bertanya, 

"Wahai Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka?" 

Beliau menjawab, "Jangan, selama mereka masih 

mendirikan salat di tengah kalian"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه يوىل علينا من قبل  -عليه الصالة والسالم-أخرب 
ويل األمر أمراء، نعرف بعض أعماهلم؛ ملوافقتها ما 
عرف من الرشع، وننكر بعضها؛ ملخالفته ذلك، فمن 
كره بقلبه املنكر ولم يقدر ىلع اإلنكار؛ خلوف 
سطوتهم فقد برىء من اإلثم، ومن قدر ىلع اإلنكار 

اللسان فأنكر عليهم ذلك فقد سلم، بايلد أو ب
ولكن من ريض فعلهم بقلبه، وتابعهم يف العمل به 

صىل اهلل عليه -يهلك كما هلكوا.  ثم سألوا انليب 
: أال نقاتلهم؟ قال: "ال، ما أقاموا فيكم -وسلم

 ."الصالة

** 

Nabi -'alaihi aṣṣalātu wa as-salām- mengabarkan 

bahwa akan ada para penguasa yang diangkat; kita 

mengenali sebagian perbuatan mereka karena selaras 

dengan syariat yang kita ketahui, dan kita mengingkari 

sebagian perbuatannya karena bertentangan dengan 

syariat. Barangsiapa membenci kemungkaran dengan 

hatinya dan tidak mampu untuk mengingkarinya 

(dengan tangan atau lisan) karena takut kekuasaan 

mereka, maka ia telah terlepas dari dosa. Barangsiapa 

sanggup untuk mengingkari dengan tangan atau lisan 

lalu ia mengingkari mereka, maka ia telah selamat. 

Akan tetapi orang yang rida dengan perbuatan mereka 

dalam hatinya dan mengikuti perbuatan mereka, maka 

ia akan binasa sebagaimana mereka binasa. 

Selanjutnya para sahabat bertanya kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Bolehkah kami 

memerangi mereka?" Beliau menjawab, "Jangan, 

selama mereka masih mendirikan salat bersama 

kalian." 
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  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < اخلروج ىلع اإلمام اتلصنيف:

 .رواه مسلم احلديث:راوي 

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َفتَْعِرفُون : أي: تعرفون بعض أعماهلم؛ ملوافقتها للرشع •

 .َوتُنِكُرون : أي: تنكرون بعض أعماهلم؛ ملخالفتها للرشع •

 .أمراء عمااًل يستعمل عليكم أمراء : أي: جتعل امللوك عليكم  •

 :فوائد احلديث
 .إخباره عما سيقع من املغيبات -صىل اهلل عليه وسلم-من معجزات انليب  .1

بني  يف هذا احلديث: ديلل ىلع وجوب إنكار املنكر ىلع حسب القدرة، وال جيوز اخلروج ىلع والة األمر، إال إذا تركوا الصالة؛ ألنها الفارقة .2
 .الكفر واإلسالم

 .املنكر وخلع السلطان، هو الرشع ال اهلوى أو املعصية أو الطائفية املزيان يف تغيري .3

 .ال جيوز ُمَشاركة الظاملني، أو عونهم، أو االستبشار عند رؤيتهم، واجللوس إيلهم دون حاجة مرشوعة .4

 .إذا أحدث األمراء ما خُيَالف الرشيعة؛ فال جيوز لألمة موافقتهم ىلع ذلك .5

 .ف اللكمة، واعتبار ذلك أشد نكارة من احتمال منكر احلاكم العصاة، والصرب ىلع أذاهماتلحذير من تهييج الفنت، واختال .6

 .الصالة عنوان اإلسالم والفارق بني الكفر واإلسالم .7

ان، فإذا هويف هذا احلديث ديلل ىلع أن ترك الصالة كفر؛ وذلك ألنه ال جيوز قتال والة األمور إال إذا رأينا كفًرا بواًحا عندنا فيه من اهلل بر .8
ذن نلا انليب 

َ
 .أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصالة، دل ذلك ىلع أن ترك الصالة كفر بواح عندنا فيه من اهلل برهان -صىل اهلل عليه وسلم-أ

 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد ه. 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  رياض الصاحلني من 2002ه، 1423العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

ه. رياض الصاحلني من الكم 1428بريوت، الطبعة: األوىل  الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق،
عة: الرابعة سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، الطب

ه. رشح رياض الصاحلني، حممد بن 1428، 1422ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل ه. الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار 1428
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

لصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  ه. نزهة املتقني رشح رياض ا1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1407

   (3481) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

289 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها
Sesungguhnya akan ada (penguasa) yang 
egois setelahku dan hal-hal yang kalian 

mengingkarinya. 

 :احلديث .1456
إِنَّها »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

ُمور تُنِكُرونَها!
ُ
ثََرة وأ

َ
قالوا: يا رسول « َستَُكون بَعِدي أ

تُؤَدُّون احلَقَّ اذلي َعلَيكم، »اهلل، َفَما تَأُمُرنَا؟ قال: 
لُون اهلل

َ
 «.اذِلي لَُكم وتَسأ

** 

1456. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Sesungguhnya akan ada (penguasa) yang egois 

setelahku dan hal-hal yang kalian mengingkarinya." 

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang 

engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, 

"Tunaikanlah hak yang ada pada kalian dan mohonlah 

kepada Allah agar memberikan hak kalian"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث اتلنبيه ىلع أمر عظيم متعلق بمعاملة 
احلاكم وانفرادهم باملال العام دون احلاكم، ويه ظلم 

أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-الرعية، حيث أخرب انليب 
سيستويل ىلع املسلمني والة يستأثرون بأموال 
املسلمني يرصفونها كما شاؤوا ويمنعون املسلمني 
حقهم فيها. وهذه أثرة وظلم من هؤالء الوالة، أن 

، يستأثروا باألموال اليت للمسلمني فيها احلق
وينفردوا بها ألنفسهم عن املسلمني، ولكن 
الصحابة املرضيون طلبوا اتلوجيه انلبوي يف عملهم 
ال فيما يتعلق بالظلمة، فقالوا: ما تأمرنا؟ وهذا من 

: "تودون احلق -صىل اهلل عليه وسلم-عقلهم، فقال 
اذلي عليكم"، يعين: ال يمنعكم انفرادهم باملال 

م حنوهم من عليكم أن تمنعوا ما جيب عليك
السمع والطاعة وعدم اإلثارة والوقوع يف الفنت، بل 
اصربوا واسمعوا وأطيعوا وال تنازعوا األمر اذلي 
أعطاهم اهلل، "وتسألون اهلل اذلي لكم" أي: اسألوا 
احلق اذلي لكم من اهلل، أي: اسألوا اهلل أن يهديهم 
حىت يؤدُّوكم احلق اذلي عليهم لكم، وهذا من 

صىل اهلل -؛ فإنه -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب 
عِلم أنَّ انلفوس ال تصرب عن حقوقها،  -عليه وسلم

-وأنها لن ترىض بمن يستأثرعليهم ِبقوقهم، ولكنه 
أرشد إىل أمر يكون فيه اخلري  -صىل اهلل عليه وسلم

واملصلحة، وتندفع من ورائه الرشور والفنت، وذلك 

** 

Hadis ini mengandung peringatan terhadap hal besar 

yang berhubungan dengan interaksi dengan para 

penguasa. Yaitu kezaliman para penguasa dan 

tindakan mereka memonopoli harta umum tanpa 

(melibatkan) rakyat. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa akan ada para penguasa yang 

menguasai kaum Muslimin, mereka memonopoli harta 

benda kaum Muslimin, menggunakannya sesuka hati 

mereka dan menahan hak kaum Muslimin untuk 

mendapatkan harta tersebut. Ini merupakan sifat egois 

dan kezaliman para penguasa yang memonopoli harta 

benda kaum Muslimin di mana mereka memiliki hak 

terhadap harta itu. Mereka menguasai harta tersebut 

sendirian tanpa (melibatkan) kaum Muslimin. Hanya 

saja para sahabat yang diridai memohon arahan dari 

Nabi mengenai hal yang harus mereka lakukan, bukan 

dalam hal yang berkaitan dengan kezaliman. Mereka 

bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada 

kami?" Ini menunjukkan (kecerdasan) akal mereka. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 

"Tunaikanlah hak yang ada pada kalian," yakni, 

tindakan mereka memonopoli harta tidak boleh 

menghalangi kalian untuk menunaikan kewajiban 

kalian kepada mereka berupa mendengar, patuh, tidak 

berontak dan tidak terperosok ke dalam fitnah. Namun 

bersabarlah, dengarkanlah, patuhilah dan janganlah 

kalian memakzulkan kekuasaan yang Allah berikan 

kepada mereka. "Dan mohonlah kepada Allah agar 

memberikan hak kalian." Yakni, mohonlah kepada 

Allah agar menunjukkan mereka sehingga mereka 

menunaikan hak yang menjadi kewajiban mereka 

untuk kalian. Ini merupakan sifat bijaksana Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- . Sesungguhnya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengetahui bahwa jiwa 
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  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ثََرة : االنفراد باليشء عمن هل فيه حق •

َ
 .األ

 .تُؤَدُّون : تعطون •

 .احلق اذلي عليكم : من االنقياد هلم وعدم اخلروج عليهم •

 :فوائد احلديث
 .حيث أخرب بما سيكون يف أمته -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث من دالئل نبوته  .1

ن نفسه فإذا أتاه ما يوعد اكن صابرا حمتسبا .2  .جواز إعالم املبتىل اذلي سيبتىل بما ُيتََوقَع هل من ابلالء؛ يلَُوطِّ

 .االعتصام بالكتاب والسنة خمرج من الفنت واالختالف .3

 .الصرب ىلع املقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره .4

إن اكن املتويل ظاملا فيُعطى حقه من الطاعة وال خُيرج عليه، بل يترضع إىل اهلل تعاىل يف كف أذاه، ودفع رشه احلث ىلع السمع والطاعة، و .5
 .وإصالحه

الرسول استعمال احلكمة يف األمور اليت قد تقتيض اإلثارة، ومن ذلك استئثار الوالة باملال دون الرعية، فإنه جالب للفنت واثلورات، ومع ذلك ف .6
 .حثَّ ىلع الصرب ولزوم الطاعة حىت تزول هذه الفنت -يه وسلمصىل اهلل عل-

 .الصرب ىلع جور الوالة، وإن استأثروا باألموال، فإن اهلل سائلهم عما اسرتاعهم .7

 املراجع:املصادر و

، 1للشيخ فيصل املبارك، طه. تطريز رياض الصاحلني، 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

ه. كنوز 1428ار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، د4ه. رياض الصاحلني، ط1428دمشق، بريوت، 
ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

نلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: ، دار طوق ا1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426دار الوطن للنرش، الرياض، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، 1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (3156) الرقم املوحد:

والطاعة وعدم بأن نؤدي ما علينا حنوهم من السمع 
 .منازعة األمر وحنو ذلك، ونسأل اهلل اذلي نلا

manusia itu tidak sabar untuk mendapatkan haknya 

dan tidak rela terhadap orang yang memonopoli hak 

mereka. Akan tetapi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membimbing mereka untuk melakukan kebaikan dan 

kemaslahatan bagi mereka, serta mencegah berbagai 

kejahatan dan fitnah di belakangnya. Yaitu dengan 

cara kita menunaikan kewajiban kita terhadap mereka 

berupa mendengar, patuh, tidak memperselisihkan 

perintah dan lain sebagainya, sedang kita memohon 

hak kita kepada Allah. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنه اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < صفة احلج

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ِمَر انلاس : أمرهم انليب  •

ُ
 .، واملراد بانلاس: احلجاج املسافرون إىل أهايلهم بعد تمام النسك-اهلل عليه وسلم صىل-أ

 .َعْهِدِهْم : اتلقائهم •

 .بابليت : بالطواف بابليت، أي الكعبة •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ُخفِّف : خفف انليب  •

 .احلائض : اليت أصابها احليض حني خروجها من مكة •

 :فوائد احلديث
ون آخر شئون احلاج؛ ألن هذا معىن الوداع، ورشاء بعض األشياء يف طريقه إىل السفر، أو انتظار الرفقة، أو حنو ذلك من أن طواف الوداع يك .1

 .اتلأخر اليسري ال يرض

 .عظم ُحْرمة الكعبة .2

ِمَر انلاس أن يكون آخر َعْهِدِهْم بابليت، إال 
ُ
أ

َف عن املرأة احلائض   أنه ُخفر

Manusia diperintah menjadikan akhir 
amalan hajinya adalah di Baitullah (tawaf 

wadak), hanya saja untuk wanita yang 
sedang haid diberi keringanan (untuk tidak 

melakukannya). 

 :احلديث .1457
ِمَر »عن عبد اهلل بن عبَّاس ريض اهلل عنهما قال: 

ُ
أ

َف  انلاس أن يكون آخر َعْهِدِهْم بابليت، إال أنه ُخفِّ
 «.عن املرأة احلائض

** 

1457. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

berkata, "Manusia diperintahkan menjadikan akhir 

amalan hajinya adalah di Baitullah (tawaf wadak), 

hanya saja untuk wanita yang sedang haid diberi 

keringanan (untuk tidak melakukannya)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هلذا ابليت الرشيف تعظيم وتكريم؛ فهو رمز لعبادة 
اهلل واخلضوع واخلشوع بني يديه، فاكن هل يف الصدور 
مهابة، وىِف القلوب إجالل، وتعلق، ومودة. وذلا أمر 

احلاج قبل السفر أن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
الطواف األخري هو يكون آخر عهده به، وهذا 

طواف الوداع، إال املرأة احلائض؛ فلكونها تلوث 
املسجد بدخوهلا سقط عنها الطواف بال فداء، وهذا 

 .انلص يف احلج فال يتناول العمرة

** 

Baitullah yang mulia ini berhak diagungkan dan 

dimuliakan. Baitullah merupakan simbol ibadah kepada 

Allah, merendahkan diri dan tunduk di hadapan-Nya. Ia 

memiliki kemuliaan di dalam dada, dan pengagungan, 

cinta serta kasih sayang di dalam hati (seorang 

Mukmin). Karenanya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan orang yang berhaji, sebelum pulang, 

agar masa terakhirnya di Baitullah (melakukan tawaf). 

Ini adalah tawaf terakhir, yakni tawaf wadak 

(perpisahan), kecuali wanita yang sedang haid. 

Mengingat ia bisa mengotori masjid bila masuk, maka 

tawaf ini gugur baginya tanpa membayar fidiah 

(tebusan). Nas ini terkait dengan haji, tidak mencakup 

umrah. Lihat: Taisīru al-'Allām, Tanbīhu al-Afhām, dan 

Ta`sīsu al-Ahkām. 
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 .أن احلائض ليس عليها طواف للوداع، وال دم برتكه .3

 .تيسري الرشيعة اإلسالمية .4

 املراجع:املصادر و

رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم 
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. خالصة الالكم 1435يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل  اإلفهام
يق: م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتق1992ه، 1412رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
د بن حيىي ه. تأسيس األحاكم، أمح1423احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .انلجِم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل
   (3229) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < فضل األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:

 .والرتمذي وابن ماجه وأمحد رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اجِلَهاِد : بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا •

 .لَكَِمُة َعْدٍل : حق •

 .ظالمُسلَْطاٍن َجائِر : صاحب سلطة  •

 :فوائد احلديث
 .األمر باملعروف وانليه عن املنكر من اجلهاد .1

 .نصح احلاكم من أعظم اجلهاد، ولكن جيب أن يكون بعلم وحكمة وتثبت .2

 .اجلهاد مراتب .3

 .الرتفق بانلصح .4

 .ظة لعله يتذكر أو خيىشجواز مواجهة احلاكم الظالم عند ظلمه وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر، وينبيغ الرتفق بانلصح واتللطف باملوع .5

 املراجع:املصادر و

ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر  1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1طه. رياض الصاحلني للنووي،  1395، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 2وآخرون، ط

ه. سنن أيب داود ،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  1428دمشق، بريوت، 
 1422، دار ابن اجلوزي، 1تقنع ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، طدار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. الرشح املمتع ىلع زاد املس

ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و 1426ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض،  1428 -
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة  1421، مؤسسة الرسالة، 1اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

 .ه. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم1407، مؤسسة الرسالة، 14من ابلاحثني، ط
   (3045) الرقم املوحد:

  أفضل اجلهاد لكمة عدل عند سلطان جائر
Jihad paling utama adalah 

(menyampaikan) kata-kata adil di hadapan 
penguasa yang lalim. 

 :احلديث .1458
-عن انليبِّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

أفضل اجلهاد لكمة َعْدٍل »َقاَل:  -َصىّل اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم
 «.عند ُسلَْطاٍن َجائِر

** 

1458. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Jihad paling utama adalah (menyampaikan) 

kata-kata adil di hadapan penguasa yang zalim". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن أعظم جهاد  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني انليب 
املرء أن يقول لكمة حق عن صاحب سلطة ظالم؛ ألنه 

ينتقم منه بسببها ويؤذيه أو يقتله، فاجلهاد ربما 
يكون بايلد كقتال الكفار، وباللسان اكإلنكار ىلع 

 .الظلمة، وبالقلب كجهاد انلفس

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan bahwa jihad paling agung bagi seseorang 

adalah mengatakan perkataan yang benar mengenai 

penguasa zalim (di sisinya), karena mungkin saja 

penguasa tersebut membalas dendam kepadanya 

karena kata-kata itu dan menyakitinya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < آداب ادلعوة إىل اهلل اتلصنيف:

 .اثلانية: رواها احلاكم يف املعرفةالرواية األوىل: رواها أبو داود. الرواية  راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ة : قطعة خزب •  .ِكرْسَ

 .َهيئَة : حالة حسنة •

 .َمنَاِزهَلم : مراتبهم •

 :فوائد احلديث
 .جواز اتلصدق باليشء اليسري .1

أمرنا رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم أن نْنل 
  انلاس منازهلم

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memerintahkan kami untuk menempatkan 

manusia sesuai kedudukannya. 

 :احلديث .1459
أنه َمرَّ بها سائل،  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ة، وَمرَّ بها رجل عليه ِثيَاٌب وَهيئَة،  عَطته ِكرْسَ
َ
فَأ

َكل، فَِقيل لََها يف ذلك؟ فقالت: قال رسول 
َ
ْقَعَدته، فَأ

َ
فَأ

نِزلُوا انلَّاَس َمنَاِزهَلم»: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َ
«. أ

َمَرنا رسول اهلل »
َ
ل  -صىل اهلل عليه وسلم-أ ْن نزُْنِ

َ
أ

 «.انلَّاس َمنَاِزلَُهم

** 

1459. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwasannya seorang 

pengemis pernah melewatinya lalu ia memberinya roti, 

dan setelah itu lewatlah seorang laki-laki yang 

mengenakan pakaian dan penampilan (bagus). Lantas 

ia menyuruh laki-laki itu untuk duduk. Aisyah ditanya 

mengenai tindakan tersebut. Ia menjawab, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tempatkanlah 

manusia sesuai kedudukannya." "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memerintahkan kami untuk 

menempatkan manusia sesuai kedudukannya". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

نا اعئشة  ريض اهلل -حييك هذا احلديث قصة مرَّت بِأمِّ
، حيث مر بها رجالن  فأعطت األول منهما -عنها

قطعة من خزب وحنوه، وأما اثلاين فاكن ذا حالة حسنة 
ريض اهلل -فقيل لعائشة  فأكرمته وأعلت من شأنه. 

قت بينهما حيث أعطيت األول كرسة، -عنها : لم فرَّ
ريض اهلل -وأقعدت اثلاين وأطعمتيه؟!، فأجابت 

أمرنا أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -عنها
نعامل  لك أحد بما يالئم منصبه يف ادلين والعلم 
والرشف. ولكن هذا احلديث ضعيف، وال مانع من 

 .رد فيه؛ ألنه من اآلدابمرااعة ما و

** 

Hadis ini menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh 

ibunda kita Aisyah -raḍiyallahu 'anhā. Ketika ada dua 

orang yang melewatinya, maka ia memberikan 

sepotong roti dan semacamnya kepada laki-laki yang 

pertama. Sedangkan orang yang kedua berpenampilan 

baik, maka ia pun menghormatinya dan meninggikan 

kedudukannya. Lantas Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

ditanya, kenapa engkau membeda-bedakan antara 

keduanya; engkau memberikan roti kepada laki-laki 

pertama dan menyuruh duduk serta memberi makan 

kepada orang yang kedua? Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

menjawab bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan kami untuk memperlakukan setiap 

orang sesuai dengan kedudukannya dalam agama, 

ilmu dan kemuliaan. Akan tetapi hadis ini lemah dan 

tidak ada larangan untuk melakukan apa yang 

dikemukakan di dalamnya, karena hal itu merupakan 

bagian dari adab (sopan santun). 
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 .انلبوي حجة قوية يف الرشع، وهو أبلغ من ذكر احلكم من غري ديللاالستدالل باحلديث  .2

 .مرااعة مراتب انلاس وماكنتهم، ِبيث يعطى لك ذي حق حقه؛ فيُكرم الكريم، وُيَعز العزيز، ويقال ذَلوِي اهليئات َعرَثاتِهم .3

 .ذلوي القدر أمته من اتلعظيم واإلكرام -صىل اهلل عليه وسلم-توقري صاحب القدر مما أدب به انليب  .4

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  رياض الصاحلني من 2002ه، 1423الطبعة: األوىل العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، 

ه. رياض الصاحلني من الكم 1428الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
وقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، الطبعة: الرابعة سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األ

األوىل ه. رياض الصاحلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، دار الريان، بريوت، الطبعة: 1428
: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. تهذيب سنن أيب داود وإيضاح ه. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق1399

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، 1415علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة اثلانية، 
ه. معرفة علوم احلديث، أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري، دار الكتب 1407ة: الرابعة عرش  جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبع

 .م1977ه، 1397العلمية، بريوت، الطبعة: اثلانية 
   (3482) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

صَّل اهلل عليه -رسول اهلل أي بين، إين سمعت 
يقول: إن رش الراعء احلطمة، فإياك أن  -وسلم

 تكون منهم
 

Wahai anakku, sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bersabda, "Sesungguhnya sejelek-
jelek penggembala itu adalah yang kejam." 
Maka jangan sampai engkau menjadi salah 

seorang dari mereka". 

 :احلديث .1460
َدَخل ىلع ُعبَيد  -ريض اهلل عنه-أنَّ اَعئَِذ بن َعْمرو 

، ِإينِّ َسِمعت رَُسول اهلل  -اهلل بن زياد، فقال: أي بيَُنَّ
« ِإنَّ رَشَّ الرِّاَعِء احلَُطَمةُ »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم

ن تَُكون 
َ
نْت فَإِيَّاك أ

َ
ِمنُهم، فقال هل: اْجِلس فَإِنَّما أ

د  صَحاب حممَّ
َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-ِمن خُنَالَِة أ

َما اَكنَت انلَُخالَة  فقال: وهل اَكنَت لَُهم خُنَالَة؟! إِنَّ
 بَعَدُهم َويِف َغريِِهم.

** 

1460. Hadis: 

Bahwasanya 'Āiż bin Amru -raḍiyallāhu 'anhu- masuk 

menemui 'Ubaidullah bin Ziyad. Lantas Ia berkata, 

"Wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya sejelek-jelek penggembala itu adalah 

yang kejam." Maka jangan sampai engkau menjadi 

salah seorang dari mereka." 'Ubaidullah berkata, 

"Duduklah, engkau hanya satu di antara kalangan 

rendahan sahabat Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-." Ia berkata, "Adakah pada generasi sahabat 

orang-orang rendahan? Sesungguhnya orang 

rendahan hanyalah ada di kalangan orang-orang 

setelah mereka atau di selain mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع عبيد اهلل  -ريض اهلل عنه-دخل اعئذ بن عمرو 
بن زياد وهو أمري العراقني بعد أبيه، فقال: "إين 
سمعت رسول اهلل يقول: إن رّش الراعءاحلطمة"، 
واحلَُطَمة: هو العنيف براعية اإلبل يف السوق واإليراد 
َبه  واإلصدار، ويليق بعضها ىلع بعض ويعسفها، رَضَ
مثاًل لوايل السوء، واملراد منه لفظ القايس اذلي 
يظلمهم وال يرق هلم وال يرمحهم. وقوهل: )فإياك أن 
تكون منهم( من الكم اعئذ نصيحًة البن زياد. فما 

إالَّ أن أجابه: )إنما أنت من  اكن من ابن زياد
خناتلهم(، يعين لست من فضالئهم وعلمائهم وأهل 
املراتب منهم بل من َسَقِطهم، وانلخالة هنا استعارة 
من خنالة ادلقيق، ويه قشوره، وانلخالة واحلقالة 
واحلثالة بمعىن واحد، قوهل. فردَّ عليه الصحايب 

لة؟! إنما : )وهل اكنت هلم خنا-ريض اهلل عنه-اجلليل 
اكنت انلخالة بعدهم ويف غريهم(، هذا من جزل 
الالكم وفصيحه وصدقه اذلي ينقاد هل لك مسلم؛ فإِنَّ 

لكهم هم صفوة انلاس،  -ريض اهلل عنهم-الصحابة 
وسادات األمة، وأفضل ممن بعدهم، ولكهم عدول 

** 

'Āiż bin Amru -raḍiyallāhu 'anhu- masuk menemui 

'Ubaidullah bin Ziyad, gubernur penduduk Irak setelah 

ayahnya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar 

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruk 

penggembala adalah al-ḥuṭamah." Al-Ḥuṭamah adalah 

orang yang kejam dalam mengurus unta, baik saat 

menggiring, memasukkan, mengeluarkan, 

membenturkan sebagian dengan sebagian yang lain, 

dan kasar terhadap unta. Beliau menjadikannya 

perumpamaan bagi penguasa yang jahat. Maksudnya 

adalah orang bengis yang menzalimi rakyat, tidak 

mengasihi dan tidak menyayangi mereka. 

Perkataannya, "Maka jangan sampai engkau menjadi 

salah satu dari mereka", adalah perkataan 'Āiż sebagai 

nasihat untuk Ibnu Ziyad. Namun Ibnu Ziyad justru 

memberi jawaban, "Engkau hanya orang rendahan di 

antara mereka". Artinya, engkau bukan dari kalangan 

orang-orang terkemuka, ulama dan orang-orang yang 

memiliki kedudukan di antara para sahabat. Tapi 

engkau dari kelompok rendahan mereka. Kata "an-

nukhalah" dalam hadis ini dimabil dari kata nukhālah 

ad-daqīq, yakni kulit padi (dedak). Kata "an-nukhālah", 

"al-ḥuqālah", dan "al-huṡālah" artinya sama, (yakni 

orang rendahan). Lantas sahabat yang mulia ini -

raḍiyallāhu 'anhu- menjawab, "Adakah pada generasi 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-اعئذ بن عمرو املزِن  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الرِّاَعِء : مجع راع •

 .احلَُطَمة : أي: العنيف يف رعيته، ال يرفِق بها يف سوقها ومراعها، بل حيطمها يف ذلك ويف سقيها، ويزحم بعضها ببعض ِبيث يؤذيها •

 .الِغربال بعد خَنْل ادلقيق، واملراد: ليست من فضالئهم وعلمائهم وأهل املراتب منهم، بل من َسَقطهمانلَُخالَة : ما بيق يف  •

 :فوائد احلديث
 .استحباب نصح الرجل ألبنائه .1

 .أمر األمراء باملعروف، ونهيهم عن املنكر برفق .2

 .مرشوعية نصيحة األمراء .3

 . عن املنكرباألمر باملعروف وانليه -ريض اهلل عنهم-الزتام الصحابة  .4

 .ىلع أمر من أمور املسلمني أن يكون عنيفا عليهم؛ بل يكون رفيقا بهم -تعاىل-أنه ال جيوز لإلنسان اذلي واله اهلل  .5

 .إصالح األمة وصالحها يكون بَِقوِْدَها إىل الطريق القويم باللني .6

 .خري انلاس للناس من اكن هيِّناً يلِّناً  .7

يث يرفق بهم يف قضاء حواجئهم وغري ذلك، مع كونه يستعمل احلزم والقوة والنشاط، يعين ال يكون يلنا وجوب الرفق بمن واله اهلل عليهم ِب .8
 .مع ضعف، ولكن يلنا ِبزم وقوة ونشاط

ة اعئذ بن عمرو  .9
َ
الة إال يف الرد ىلع عبيد اهلل بن زياد، وبيان هل أنَّ الصحابة لكهم سادة وأفاضل، ولم يعرف السقط وانلخ -ريض اهلل عنه-ُجْرأ

 .بعد قرنهم

 .-ريض اهلل عنهم-فضل الصحابة  .10

 املراجع:املصادر و

ه.  تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  ديلل الفاحلني لطرق 2002ه، 1423دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، 

ه. رياض الصاحلني من 1425رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 
م. رياض الصاحلني 2007ه، 1428ن انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلي

وت، الطبعة: من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بري
مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  ه. صحيح1428الرابعة 

م.  املنهاج رشح 2009ه، 1430ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل1423

قدوة، ال خنالة فيهم، وإنما جاء اتلخليط ممن بعدهم 
 .وفيمن بعدهم

sahabat orang-orang rendahan. Sesungguhnya orang 

rendahan ada di kalangan orang-orang setelah mereka 

atau di selain mereka." Ini termasuk ungkapan yang 

tegas, jelas, dan jujur, yang diyakini setiap Muslim. 

Para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- semuanya adalah 

manusia pilihan, pemimpin umat, dan lebih baik dari 

orang setelah mereka. Mereka semua terpercaya dan 

teladan, tak ada orang rendahan di antara mereka. 

Justru pencampuran (antara orang yang baik dan 

buruk) muncul dari orang setelah mereka atau di antara 

orang-orang setelah mereka. 
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ه. نزهة املتقني رشح رياض 1392م بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية صحيح مسل
 .م1987ه، 1407الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  

   (3532) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

لَع  -صَّل اهلل عليه وسلم-بايعنا رسول اهلل 
السمع والطاعة يف العرس واليرس، واملنشط 

واملكره، ولَع أثرة علينا، ولَع أن ال ننازع األمر 
 أهله

 

Kami berbaiat kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk selalu 
mendengar dan taat dalam kesulitan dan 
kemudahan, semangat dan malas (benci), 

dalam kondisi monopoli atas kami, dan 
agar kami tidak merebut kekuasaan dari 

pemiliknya. 

 :احلديث .1461
قال: بَاَيْعنَا  -ريض اهلل عنه-عن عبادة بن الصامت 

مع  -اهلل عليه وسلمصىل -رسول اهلل  ىلع السَّ
اَعة يف الُعرْس واليرُْس، والَمنَْشِط والَمْكَره، وىلَع  والطَّ
ن تََرْوا 

َ
ْهلَه إاِلَّ أ

َ
ْمر أ

َ
ن اَل ُنَناِزَع األ

َ
ثََرٍة َعلَينا، وىلع أ

َ
أ

ُكْفراً بََواحاً ِعنَدُكم ِمن اهلل َتَعاىل ِفيه بُرَهان، وىلع 
 ا، ال خناُف يِف اهلل لَْوَمَة اَلئٍِم.أن نقول باحلقِّ أينَما ُكنَّ 

** 

1461. Hadis: 

Dari 'Ubādah bin Aṣ-Ṣāmit -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

mengatakan, "Kami berbaiat kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk selalu mendengar 

dan taat dalam kesulitan dan kemudahan, semangat 

(senang) dan malas (benci), dalam kondisi monopoli 

atas kami, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari 

pemiliknya, kecuali bila kalian melihat kekufuran yang 

terang dan kalian memiliki bukti perkara tersebut dari 

Allah. Serta agar kami berani mengatakan kebenaran 

di mana pun kami berada, kami tidak takut celaan 

orang yang mencela dalam rangka membela Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الرسول  -ريض اهلل عنهم-)بايعنا( أي بايع الصحابة 
السمع والطاعة، وهو من ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-

قال:  -تعاىل-واله اهلل األمر يف العهد انلبوي؛ ألن اهلل 
)يا أيها اذلين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل 

صىل اهلل عليه -(، وبعده 59األمر منكم(، )النساء: 
أولو األمر طائفتان: العلماء واألمراء، لكن  -وسلم

ابليان، وأما األمراء فهم العلماء أويلاء أمر يف العلم و
أويلاء أمر يف اتلنفيذ والسطان. يقول: بايعناه ىلع 
السمع والطاعة، وقوهل: "يف العرس واليرس" يعين سواء 
اكنت الرعية معرسة يف املال أو اكنت مورسة، جيب 
ىلع مجيع الرعية أغنياء اكنوا أوفقراء أن يطيعوا والة 

ره، يعين سواء أمورهم ويسمعوا هلم يف املنشط واملك
اكنت الرعية اكرهني ذللك لكونهم أمروا بما ال تهواه 
وال تريده أنفسهم أو اكنوا نشيطني يف ذلك؛ لكونهم 
ِمروا بما يالئمهم ويوافقهم.  "وأثرة علينا" أثرة يعين 

ُ
أ

استئثاًرا علينا، يعين لو اكن والة األمر يستأثرون ىلع 
هون به أنفسهم الرعية باملال العام أو غريه، مما يرف

وحيرمون من والهم اهلل عليهم، فإنه جيب السمع 

** 

"Kami berbaiat" artinya, para sahabat -raḍiyallāhu 

'anhum- berbaiat kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- untuk selalu mendengar dan taat. Beliau 

adalah sosok yang Allah serahi kekuasaan di masa 

keNabian, karena Allah -Ta'ālā- berfirman, "Hai orang-

orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, 

dan ulil amri di antara kamu..." (An-Nisā`: 59). 

Sepeninggal Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

Ulil Amri ada dua kelompok; ulama dan penguasa. 

Ulama adalah pemimpin dalam hal ilmu dan 

penjelasan, sedang penguasa adalah pemimpin dalam 

pelaksanaan dan kekuasaan. Ia mengatakan, "Kami 

berbaiat untuk selalu mendengar dan taat", dan 

perkataannya, "Dalam kesulitan dan kemudahan", 

artinya baik rakyat dalam kondisi kesulitan ekonomi 

atau dalam kondisi sejahtera, semua rakyat baik kaya 

maupun miskin wajib menaati dan mendengar para 

pemimpin mereka. Demikian pula dalam semangat 

(senang) dan malas (benci). Maksudnya, baik rakyat 

benci menaati karena mereka diperintah melakukan 

sesuatu yang tidak disukai dan tidak diinginkan jiwa 

mereka, atau mereka semangat menaati karena 

diperintah melakukan sesuatu yang selaras dan sesuai 

keinginan mereka. "Dan dalam kondisi monopoli atas 

kami", aṡaratun artinya egois (mementingkan diri 

sendiri) atas kami. Maksudnya, seandainya para 
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والطاعة. ثم قال: "وأال ننازع األمر أهله" يعين ال 
ننازع والة األمور ما والهم اهلل علينا، نلأخذ اإلمرة 
ا كثرًيا، وفِتًَنا  منهم، فإن هذه املنازعة توجب رشًّ
عظيمًة وتفرًقا بني املسلمني، ولم يدمر األمة 

-سالمية إال منازعة األمر أهله، من عهد عثمان اإل
إىل يومنا هذا. قال: " إال أن تروا  -ريض اهلل عنه

كفًرا بواًحا عندكم فيه من اهلل برهان" هذه أربعة 
رشوط، فإذا رأينا هذا وتمت الرشوط األربعة 
فحينئذ ننازع األمر أهله، وحناول إزاتلهم عن والية 

أن تروا، فالبد من علم،  األمر، والرشوط يه: األول:
أما جمرد الظن، فال جيوز اخلروج ىلع األئمة. اثلاين: 
أن نعلم كفًرا ال فسًقا، الفسوق، مهما فسق والة 
األمور ال جيوز اخلروج عليهم؛ لو رشبوا اخلمر، لو 
زنوا، لو ظلموا انلاس، ال جيوز اخلروج عليهم، لكن 

الث: إذا رأينا كفًرا رصحًيا يكون بواًحا. اثل
الكفر ابلواح: وهذا معناه الكفر الرصيح، ابلواح 
اليشء ابلني الظاهر، فأما ما حيتمل اتلأويل فال جيوز 
اخلروج عليهم به، يعين لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى 
أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه 
ال جيوز أن ننازعهم أو خنرج عليهم، ونوهلم ما تولوا، 

ن بواحا رصحيا، مثل: لو اعتقد إباحة لكن إذا اك
الزنا ورشب اخلمر.  الرشط الرابع: "عندكم فيه من 
اهلل برهان"، يعين عندنا ديلل قاطع ىلع أن هذا 
كفر، فإن اكن ادليلل ضعيًفا يف ثبوته، أو ضعيًفا يف 
دالتله، فإنه ال جيوز اخلروج عليهم؛ ألن اخلروج فيه 

ذا رأينا هذا مثال رش كثري جدا ومفاسد عظيمة. وإ
فال جتوز املنازعة حىت يكون دلينا قدرة ىلع إزاحته، 
فإن لم يكن دلى الرعية  قدرة فال جتوز املنازعة؛ 
ألنه ربما إذا نازعته الرعية وليس عندها قدرة يقيض 
ىلع ابلقية الصاحلة، وتتم سيطرته. فهذه الرشوط 

وجوب اخلروج ىلع ويل -رشوط للجواز أو للوجوب 
لكن برشط أن تكون القدرة موجودة، فإن  -األم

لم تكن القدرة موجودة، فال جيوز اخلروج؛ ألن هذا 
من إلقاء انلفس يف اتلهلكة؛ ألنه ال فائدة يف 

 .اخلروج

pemimpin memonopoli harta publik dan lainnya yang 

mereka pergunakan untuk kesenangan pribadi dan 

mereka tidak memberikannya pada rakyat yang 

mereka pimpin, maka tetap wajib mendengar dan 

menaati. Kemudian ia mengatakan, "Dan agar kami 

tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya", artinya kami 

tidak boleh merebut kekuasaan yang telah Allah 

berikan pada para pemimpin untuk mengambil alih 

kepemimpinan tersebut. Sebab perebutan ini 

mengakibatkan banyak keburukan, bencana-bencana 

besar dan perpecahan di kalangan kaum Muslimin. 

Tidak ada yang menghancurkan umat Islam selain 

perebutan kekuasaan dari pemiliknya dari masa 

Uṡmān -raḍiyallāhu 'anhu- hingga zaman kita ini. Beliau 

bersabda, "Kecuali bila kalian melihat kekufuran yang 

terang dan kalian memiliki bukti perkara tersebut dari 

Allah." Ada empat syarat, apabila kita melihat hal ini 

dan keempat syarat ini terpenuhi maka kita boleh 

merebut kekuasaan dari pemiliknya dan kita berusaha 

melengserkan mereka dari kepemimpinan. Tapi 

dengan syarat-syarat berikut: 1. "Kalian melihat", 

artinya, harus benar-benar tahu. Adapun sekedar 

berdasarkan dugaan (asumsi) maka tidak boleh 

melakukan pemberontakan kepada pemimpin. 2. Kita 

mengetahui dia melakukan perbuatan kufur, bukan 

perbuatan fasik. Sebesar apa pun perbuatan fasik 

penguasa tetap tidak boleh memberontak pada 

mereka. Seandainya mereka minum khamar, berzina, 

dan menzalimi rakyat, tidak boleh memberontak 

kepada mereka. Namun (hal itu dibolehkan) apabila 

kita melihat perbuatan kufur yang jelas. 3. "Kekufuran 

yang terang", artinya kekufuran yang jelas. "Al-

Bawwāh" adalah sesuatu yang terang dan nampak. 

Adapun sesuatu yang mengandung kemungkinan 

takwil, maka tidak boleh menjadi alasan memberontak 

kepada mereka. Artinya, seandainya mereka 

melakukan sesuatu yang kita anggap sebuah 

kekufuran, akan tetapi sesuatu ini mengandung 

kemungkinan lain bukan suatu kekufuran, maka kita 

tidak boleh memerangi mereka atau memberontak 

kepada mereka. Kita tetap mengakui mereka sebagai 

pemimpin. Akan tetapi bila sesuatu tersebut adalah 

perbuatan kufur yang jelas dan terang, seperti 

seandainya penguasa membolehkan rakyat berzina 

dan minum khamar. 4. "Kalian memiliki bukti perkara 

tersebut dari Allah", artinya, kita mempunyai bukti yang 

pasti bahwa perbuatan itu suatu kekufuran. Jika bukti 

tersebut lemah keberadaannya atau lemah dalam 

pembuktiannya, maka tidak boleh memberontak 

kepada para pemimpin. Karena pembrontakan itu 
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 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية اتلصنيف:
  اإلمامادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < اخلروج ىلع 

 .متفق عليه راوي احلديث:

اِمت  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-ُعبَاَدَة بِْن الصَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بَاَيْعنَا : اعهدنا •

اَعة : ألويل األمر واحلاكم • مع والطَّ  .ىلع السَّ

 .والَمنَْشِط والَمْكَره : أي يف السهل والصعب •

ثََرٍة :  •
َ
 .األثرة االختصاص باملشرتكأ

 .ُكْفراً : حممول ىلع الكفر الظاهر •

 .بََواحاً : أي ظاهًرا ال حيتمل تأوياًل  •

فإنه ال جيوز  ِعنَدُكم ِمن اهلل َتَعاىل ِفيه بُرَهان : عندكم ديلل قاطع ىلع أن هذا كفر، فإن اكن ادليلل ضعيفاً يف ثبوته، أو ضعيفاً يف دالتله، •
 .اخلروج عليهم

 :د احلديثفوائ
 .احلض ىلع السمع والطاعة لوالة األمور من املسلمني يف غري معصية .1

 .ثمرة الطاعة يف مجيع ما ُذِكر يف احلديث اجتماع لكمة املسلمني ونبذ الُفرقة واخلالف من صفوفهم .2

ق فيه خمالفة ملبادئ اإلسالم، فيجب عندها ا .3 إلنكار عليهم واالنتصار للحق مهما عدم منازعة والة األمور إال إذا ظهر منهم كفر حُمَقَّ
 .اكنت اتلضحية

 .ُحرمة اخلروج ىلع ُوالة األمور وقتاهلم باإلمجاع وإن اكنوا فََسقة؛ ألن يف اخلروج عليهم مفسدة أعظم من فسقهم فريتكب أخف الرضرين .4

 .-تعاىل-ابليعة لإلمام األعظم ال تكون إال يف طاعة اهلل  .5

 .واجبة يف املنشط واملكره والعرس واليرس، ولو خالف هوى انلفس طاعة اإلمام األعظم يف املعروف .6

 .احرتام حق والة األمور، وأنه جيب ىلع انلاس طاعتهم يف اليرس والعرس، واملنشط واملكره واألثرة اليت يستأثرون بها .7

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415ادلمام، ، دار ابن اجلوزي، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار 1ه. صحيح ابلخاري، ط1426نرش، الرياض، ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن لل1428

mengandung banyak sekali keburukan dan kerusakan-

kerusakan yang besar. Apabila kita melihat kekufuran 

yang jelas misalnya, pun kita tidak serta merta boleh 

merebut kekuasaan sampai kita memiliki kekuatan 

untuk menyingkirkannya. Jika rakyat tidak memiliki 

kemampuan maka tidak boleh merebut kekuasaan, 

karena bisa jadi apabila rakyat melancarkan 

pemberontakan padahal mereka tidak memiliki 

kemampuan, justru orang-orang yang baik akan 

dihabisi, dan penguasa tersebut semakin diktator. Jadi 

inilah syarat-syarat boleh atau wajibnya memberontak 

pada penguasa, akan tetapi dengan syarat ada 

kemampuan. Jika tidak ada kemampuan, maka tidak 

boleh memberontak. Karena perbuatan ini termasuk 

melemparkan diri dalam kebinasaan, mengingat tak 

ada keuntungan dalam pemberontakan tersebut. 
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ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث 1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14جموعة من ابلاحثني، طالعريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني مل

   (3061) الرقم املوحد:
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  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل اتلصنيف:

 .أخرجه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد منت احلديث:مصدر 

 :معاين املفردات
 .بما يعرفون : بما ال يفتنهم مما ال تدركه عقوهلم •

 :فوائد احلديث
 .أنه إذا خيش رضٌر من حتديث انلاس ببعض ما ال يفهمون؛ فال ينبيغ حتديثهم بذلك وإن اكن حقاً  .1

 .ما يؤدي إىل احلرام فهو حرام .2

 .عقوهلمال جيوز حتديث انلاس بما ال تدركه  .3

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، ملحمد 1435كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب، ت: د. دغش العجِم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة, 
ص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ ه. امللخ1424بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

 .ه1422ه. صحيح ابلخاري, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار طوق انلجاة, الطبعة: األوىل، 1422صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 
   (3344) الرقم املوحد:

ب  حدثوا انلاس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّ
  اهلُل ورسوَلُ 

Berbicaralah dengan manusia sesuai 
dengan tingkat pemahaman mereka. 

Apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya 
didustakan? 

 :احلديث .1462
قال: "حدثوا  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

ب اهلُل  انلاس بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّ
 ورسوهُل؟".

** 

1462. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Ṭalib -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat 

pemahaman mereka. Apakah kalian ingin Allah dan 

Rasul-Nya didustakan"? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -يرشد أمري املؤمنني يلع بن أيب طالب 
إىل أنه ال ينبيغ أن حيدث اعمة انلاس إال بما  -عنه

هو معروف ينفع انلاس يف أصل دينهم وأحاكمه من 
اتلوحيد وبيان احلالل واحلرام وُيرتك ما يشغل عن 
ذلك؛ مما ال حاجة إيله أو اكن مما قد يؤدي إىل رد احلق 
وعدم قبوهل مما يشتبه عليهم فهمه، ويصعب عليهم 

 .إدراكه

** 

Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Ṭalib -raḍiyallāhu 'anhu- 

memberikan bimbingan kepada kita bahwa tidak 

sewajarnya kita berbicara dengan orang lain kecuali 

terkait hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dalam 

pokok agama dan hukum-hukumnya berupa; tauhid, 

penjelasan halal dan haram, dan meninggalkan hal 

yang membuatnya lalai dari hal itu, yang tidak 

dibutuhkan atau hal yang kadang menimbulkan 

penolakan terhadap kebenaran dan tidak 

menerimanya, berupa hal-hal yang samar bagi mereka 

untuk memahaminya dan sulit untuk dicerna. 
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خذوا من العمل ما تطيقون، فواهلل ال يسأم اهلل 
  حىت تسأموا

Lakukanlah amalan yang mampu kalian 
lakukan. Demi Allah, Allah itu tidak jenuh 

hingga kalian merasa jenuh. 

 :احلديث .1463
، -صىل اهلل عليه وسلم-عن اعئشة زوِج انليب 

احلَْوالء بنت تَُويت بن حبيب بن أسد بن  أخربته أنَّ 
صىل اهلل -عبد الُعزَّى مرَّت بها وعندها رسول اهلل 

، فقلُت: هذه احلَْوالء بنت تَُويت، وزعموا -عليه وسلم
صىل اهلل عليه -أنها ال تنام الليَل، فقال رسول اهلل 

ال تناُم الليَل! خذوا ِمن العمل ما تُِطيقون، »: -وسلم
 «.يسأُم اهلُل حىت تسأموا فواهلِل ال

** 

1463. Hadis: 

Dari Aisyah istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dia 

mengabarkan kepadanya bahwa Ḥaula binti Tuwait bin 

Ḥabīb bin Asad bin Abdul 'Uzza berpapasan 

dengannya dan disampingnya ada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lalu aku (Aisyah) berkata, 

“Ini adalah Ḥaula binti Tuwait, mereka mengklaim 

bahwa ia tidak tidur sepanjang malam (untuk 

beribadah). Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Dia tidak tidur sepanjang malam! 

Lakukanlah amalan yang mampu kalian lakukan. Demi 

Allah, Allah itu tidak jenuh hingga kalian merasa jenuh". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مرَّت احلَْوالء بنت تَُويت بعائشة، فقالت اعئشة للنيب 
احلَْوالء بنت تَُويت، : هذه -صىل اهلل عليه وسلم-

-ويه تصيل الليل لكه وال تنام. فأنكر رسول اهلل 
عليها قيامها الليل لكه، وقال:  -صىل اهلل عليه وسلم

عليه -فأمر انليب « خذوا ِمن العمل ما تُِطيقون»
هذه املرأة أن تكف عن عملها  -الصالة والسالم

الكثري، اذلي قد يشق عليها وتعجز عنه يف املستقبل 
أن  -عليه الصالة والسالم -ال تديمه، ثم أمر انليب ف

فواهلِل ال يسأُم اهلُل حىت »نأخذ من العمل بما نطيق، 
يعين: أن اهلل عز وجل يعطيكم من اثلواب « تسأموا

بقدر عملكم، مهما داومتم من العمل فإن اهلل تعاىل 
يثيبكم عليه، فإذا سئم العبد من العمل وملَّه قطعه 

هلل عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن العبد وتركه فقطع ا
إنما جيازى بعمله، فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه 
وأجره إذا اكن قطعه لغري عذر من مرض أو سفر، 
وهذا هو الراجح يف معىن امللل اذلي يُفهم من ظاهر 
احلديث أن اهلل يتصف به، وملل اهلل ليس كمللنا 

لل اهلل حنن، ألن مللنا حنن ملل تعب وكسل، وأما م
عز وجل فإنه صفة خيتص به جل وعال تليق جبالهل، 
واهلل سبحانه وتعاىل ال يلحقه تعب وال يلحقه 

 .كسل

** 

Ḥaula binti Tuwait jalan melewati Aisyah, kemudian 

Aisyah berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, “Ini adalah Ḥaula binti Tuwait, dia salat 

sepanjang malam dan tidak tidur. Lalu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengingkari apa yang 

dilakukannya yaitu salat sepanjang malam dan 

bersabda, “Lakukanlah amalan yang mampu kalian 

lakukan!” Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkannya untuk berhenti melakukan 

amalannya yang berlebihan tersebut yang bisa 

membuatnya kesulitan dan dia tidak mampu 

melakukannya di masa depan secara terus-menerus. 

Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan kita untuk melakukan amalan yang 

mampu kita kerjakan. (فو هللا ال يسأم هللا حتى تسأموا) maknanya 

adalah bahwa Allah -'Azza wa jalla- memberi kalian 

pahala sesuai dengan kadar amal yang kalian 

kerjakan. Apapun amalan yang kalian kerjakan secara 

rutin, maka Allah –Ta'ālā- akan memberi kalian balasan 

pahala atas amalan tersebut. Lalu jika seseorang telah 

merasa jenuh melakukan suatu amalan, kemudian 

berhenti tidak melakukannya lagi, maka Allah pun 

memutuskan pahala amalan tersebut; karena 

sesungguhnya hamba itu dibalas sesuai dengan 

amalannya. Siapa yang meninggalkan amalannya, 

maka pahalanya juga akan terputus jika berhentinya 

tersebut bukan karena uzur sakit atau melakukan 

perjalanan. Inilah makna kata "jenuh" yang kuat yang 

dipahami dari lahir hadis, bahwa Allah disifati dengan 

sifat tersebut. Kejenuhan Allah tidak seperti kejenuhan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < حقوق اإلنسان يف اإلسالم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .التنام الليل : يعين تقضيه يف الصالة والعبادة •

 .يسأم : يمل ويضجر •

 :فوائد احلديث
 .االقتصاد يف العمل واألخذ منه بما يتمكن صاحبه من املداومة عليه .1

 .ىلع ما يليق به سبحانه ىلع ما سبق تفصيله -تعاىل-إثبات السآمة صفة هلل  .2

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 احلنبيل، رجب بن أمحد بن الرمحن عبد ادلين لزين ابلخاري، صحيح رشح ابلاري فتح. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 اللغة معجم. م 1996 - ـه 1417 األوىل،: الطبعة انلبوية، املدينة - األثرية الغرباء مكتبة: انلارش وآخرين، املقصود عبد بن شعبان بن حممود: حتقيق
م. رشح رياض  2008 - ـه 1429احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، عربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد ال

 .ه1426الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
   (10411) الرقم املوحد:

kita, karena kejenuhan kita adalah rasa letih dan 

kemalasan. Adapun kejenuhan Allah -'Azza wa jalla- 

adalah sifat-Nya yang khusus yang sesuai dengan 

keagungan-Nya, dan Allah –Subḥānahu wa Ta'ālā- 

tidak mungkin merasa letih dan malas. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام اتلصنيف:
  املحمدية < الصفات اخلُلُقية < زهده صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل 

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ى : َقَطع الصفوف حال جلوس انلاس •  .َفتََخطَّ

ذكرُت شيًئا من تْب عندنا فكرهت أن حيبسين، 
  فأمرت بقسمته

Aku teringat sebuah emas yang ada pada 
kami, maka aku tidak suka batang emas itu 

menahanku. Lantas Aku pun menyuruh 
untuk membagikannya. 

 :احلديث .1464
قال: صليت  -اهلل عنهريض -عن عقبة بن احلارث 

باملدينة العرص،  -صىل اهلل عليه وسلم-وراء انليب 
ى ِرَقاَب انلاس إىل بعض  فَسلََّم ثم قام ُمرساًع، فَتَخَطّ
ُحَجِر نِسائه، َفَفِزَع انلاُس من رُسَْعِتِه، فخرج عليهم، 

ذكرت شيئا »فرأى أنهم قد عجبوا من رُسَْعِتِه، قال: 
«. ن حَيِْبَسيِن، فأمرُت بِِقْسَمِتهِ من تِرْبٍ عندنا فكرهت أ

كنت َخلَّْفُت يف ابليت ترِْبًا من الصدقة، »ويف رواية: 
بَيِّتَهُ 

ُ
 «.فكرهت أن أ

** 

1464. Hadis: 

Dari 'Uqbah bin Al-Hāriṡ -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Aku pernah melaksanakan salat Asar di belakang Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di Madinah. Beliau 

mengucapkan salam lalu berdiri dengan cepat 

kemudian melewati leher-leher manusia menuju ke 

salah satu kamar istrinya. Tentu saja orang-orang 

ketakutan dengan gerakan cepatnya. Lantas beliau 

keluar menemui mereka lalu melihat mereka heran 

dengan gerakan cepatnya. Beliau bersabda, "Aku 

teringat sebuah emas yang ada pada kami, maka aku 

tidak suka batang emas itu menahanku. Lantas Aku 

pun menyuruh untuk membagikannya." Dalam riwayat 

lain disebutkan, "Aku meninggalkan sebuah emas dari 

sedekah di rumah, lalu aku tidak suka 

mendiamkannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه صىلَّ مع  -ريض اهلل عنه-قال عقبة بن احلارث 
ذات يوم صالة العرص،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

حني انرصف من  -عليه وسلمصىل اهلل -فقام انليب 
ي رقاب انلاس متوجها إىل  صالته مرساع، يَتَخطَّ
بعض حجرات زوجاته؛ فخاف انلاس من ذلك، ثم 
خرج فرأى انلاس قد عجبوا من ذلك؛ فبني هلم انليب 

سبب هذا، وأخرب أنه تذكر  -صىل اهلل عليه وسلم-
شيئًا من ذهب غري مرضوب مما جتب قسمته، فكره 

غله اتلفكري فيه عن اتلوجه واإلقبال أن يمنعه ويش
 .-تعاىل-ىلع اهلل 

** 

'Uqbah bin Al-Hāriṡ -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan 

bahwa suatu hari dirinya salat Asar bersama Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Usai salat, Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- berdiri meninggalkan tempatnya 

dengan cepat; beliau melewati leher-leher manusia 

menuju ke salah satu kamar istrinya. Tentu saja orang-

orang merasa takut dengan hal itu. Kemudian beliau 

keluar lalu melihat orang-orang heran dengan tingkah 

tadi. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan kepada mereka mengenai sebab hal itu 

dan memberitahu bahwa dirinya ingat sebuah emas 

yang belum ditempa yang harus dibagikan. Beliau tidak 

suka emas itu menahannya dan membuatnya sibuk 

dengannya sehingga lalai dari menghadap kepada 

Allah -Ta'ālā-. 
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 .ُحَجر : مجع ُحْجرة، اسم للمزنل •

 .خاف انلاس؛ ألنه خالف اعدته؛ ألنَّ اعدته أن يميش بتأنَفَفِزَع :  •

 .-تعاىل-حَيِْبَسيِن : يشغلين اتلفكري فيه عن اتلوجه واإلقبال ىلع اهلل  •

 .اتِلرب : اذلهب والفضة قبل أن يرضبا دنانري ودراهم، ويطلق ىلع اذلهب تغليبًا، كما يطلق ىلع غريه من املعادن •

 :فوائد احلديث
 .مام بعد الفراغ من الصالة دون أن يقول أذاكر دبر الصالة إذا أتاه ما يشغله، ويؤخر األذاكرجواز قيام اإل .1

 .أرسع انلاس مبادرة إىل اخلري -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  .2

 .جواز ختطي الرقاب بعد السالم من الصالة، وال سيما إذا اكن حلاجة .3

 .جواز اتلعجب ممن فعل فعال ليس من اعدته .4

 .كغريه من البرش يلحقه النسيان، وأنه ينىس كما ينىس غريه -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل أن  .5

 .انشغال الفكر يف الصالة ال يبطلها، ولكن خُيىش أن يذهب باخلشوع .6

 .، واستحباب املبادرة إىل عمل اخلري-تعاىل-استحباب اتلخلص مما يشغل القلب عن اهلل  .7

 .سان إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد حتبسهشدة األمانة وعظمها، وأن اإلن .8

 .جواز االستنابة واتلوكيل يف رصف الصدقات مع القدرة ىلع املبارشة .9

 املراجع:املصادر و

ه. رياض الصاحلني من الكم سيد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من 1428املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

ر الوطن للنرش، ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دا1430ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1426الرياض، الطبعة: 

مؤسسة الرسالة، بريوت،  ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني،1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1407الطبعة: الرابعة عرش  

   (3483) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

308 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < آداب ادلعوة إىل اهلل اتلصنيف:

يذكرنا يف ُك  -رِض اهلل عنه-اكن ابن مسعود 
  مخيس

Dahulu Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- 
menasehati kami setiap hari kamis. Lalu 

seorang laki-laki berkata kepadanya, 
"Wahai Abu Abdirrahman, sungguh aku 

sangat menginginkan engkau menasehati 
kami setiap hari." Dia pun berkata, 

"Adapun sesungguhnya yang mencegahku 
untuk melakukan hal tersebut adalah aku 

tidak ingin membuat kalian merasa bosan, 
sehingga aku menyampaikan nasehat 

kepada kalian secara berkala, sebagaimana 
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyampaikannya kepada kami dengan 
cara demikian karena khawatir kami 

merasa bosan". 

 :احلديث .1465
قال: اكن ابن مسعود  -رمحه اهلل-سلمة عن شقيق بن 

ُرنا يف لك مخيس، فقال هل رجل:  -ريض اهلل عنه- يَُذكِّ
ْرتَنا لك يوم، فقال:  يا أبا عبد الرمحن، لَوَِدْدُت أنك َذكَّ
ِملَُّكم، وإين 

ُ
أما إنه يمنعين من ذلك أين أكره أن أ

لُُكم بالَموِْعَظِة، كما اكن رسول اهلل  خَتَوَّ
َ
 صىل اهلل-أ

آَمِة علينا. -عليه وسلم نُلَا بها خَمَافََة السَّ  َيتََخوَّ

** 

1465. Hadis: 

Dari Syaqīq bin Salamah –raḥimahullāhu-, ia berkata: 

Dahulu Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- menasehati 

kami setiap hari kamis. Lalu seorang laki-laki berkata 

kepadanya, "Wahai Abu Abdirrahman, sungguh aku 

sangat menginginkan engkau menasehati kami setiap 

hari." Dia pun berkata, "Adapun sesungguhnya yang 

mencegahku untuk melakukan hal tersebut adalah aku 

tidak ingin membuat kalian merasa bosan, sehingga 

aku menyampaikan nasehat kepada kalian secara 

berkala, sebagaimana Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menyampaikannya kepada kami dengan cara 

demikian karena khawatir kami merasa bosan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن ابن مسعود  -رمحه اهلل-سلمة أخرب شقيق بن 
اكن يعظهم لك مخيس، فقال هل رجل:  -ريض اهلل عنه

إننا نلحب أن تعظنا لك يوم، فقال: إن اذلي يمنعين 
من ذلك كراهية أن أوقعكم يف امللل والضجر، وإين 
أتعهدكم باملوعظة وأتفقد حال احتياجكم إيلها 

 -صىل اهلل عليه وسلم-كما اكن يفعل رسول اهلل 
معنا، خشية أن يوقعنا يف املاللة، إذ ال تأثري للموعظة 

 .عند املاللة

** 

Syaqīq bin Salamah -raḥimahullāhu- mengabarkan 

bahwa Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- menasehati 

mereka setiap hari kamis, lalu seorang lelaki berkata 

kepadanya, "Sesungguhnya kami sangat senang jika 

engkau menasehati kami setiap hari." Beliau 

menjawab, "Sesungguhnya yang mencegahku untuk 

melakukan hal tersebut adalah karena aku tidak ingin 

membuat kalian merasa jenuh dan jemu. Aku 

berkomitmen untuk menasihati dan memantau 

kebutuhan kalian terhadap nasehat tersebut 

sebagaimana Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melakukan hal itu terhadap kami, karena beliau 

khawatir akan membuat kami merasa bosan, karena 

nasehat yang disampaikan pada saat kondisi bosan 

tidak akan memberikan pengaruh." 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ُرنَا : أي باتلاكيلف الرشعية أو يذكر نلا ثواب الطااعت وعقاب املعايص •  .يَُذكِّ

 .لَوَِدْدُت : ألحببت •

 .بِالَْموِعَظِة : الوعظ: هو ذكر األحاكم الرشعية مقرونة بالرتغيب أو الرتهيب •

نُلَا : يتعهدنا •  .َيتََخَوّ

آَمِة : امللل أو املشقة •  .الَسّ

 :فوائد احلديث
 .االقتصاد يف الوعظ واإلرشاد؛ ألن من طبائع انلفوس امللل مما يداوم عليه وإن اكن حمبوبا هلا .1

 .بيان أن أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن قل .2

 .استحباب اتلخول يف الوعظ خشية املالل .3

 .نشاط للتعليم واملوعظةاستحباب أوقات ال .4

 .استحباب أن جيعل الواعظ موعظته مشوقة حىت يُقِبل انلاس ىلع استماعها وال يكون ذلك إال بالعلم املصاحب للعمل .5

عدم استجابة الواعظ للك ما يطلب منه بل يقدر بنفسه مقدار ما يصلح يف لك أمر من األمور؛ ألنه ينظر من بصرية علمه، وانلاس يتعاملون  .6
 .دفاع عواطفهمبان

 .يف أقواهل وأفعاهل -صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع متابعة الرسول  .7

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
ه. صحيح ابلخاري، 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428بريوت،  الفحل، دار ابن كثري، دمشق،

ه. صحيح مسلم، 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
، كنوز 1دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1430إشبيليا، الرياض، 
   (3082) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ُك ُسالىم من انلاس عليه صدقة ُك يوم تطلع 
فيه الشمس: َتْعِدُل بني اثنني صدقٌة، وتُِعنُي 

الرجَل يف دابتِه فَتحملُُه عليها أو تَرفُع َل عليها 
 متاَعُه َصَدقٌَة، والكمُة الطيبُة صدقةٌ 

 

Setiap persendian/ruas tulang manusia ada 
sedekahnya (yang wajib dikeluarkan) 

setiap hari ketika matahari terbit. 
Mendamaikan dua orang (yang sedang 
berselisih) adalah sedekah, menolong 
seseorang dalam kendaraannya lalu 

menaikkannya ke atas kendaraan dan 
mengangkatkan barang-barangnya ke atas 

kendaraannya itu adalah sedekah, serta 
perkataan yang baik pun adalah sedekah. 

 :احلديث .1466
صىل -قال رسول اهلل   -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

لك ُسالىم من انلاس عليه »: -اهلل عليه وآهل وسلم
اثنني صدقة لك يوم تطلع فيه الشمس: َتْعِدُل بني 

صدقٌة، وتُِعنُي الرجَل يف دابِته فَتحملُُه عليها أو تَرفُع 
هل عليها متاَعُه َصَدقٌَة، واللكمُة الطيبُة صدقٌة، 
وبكل ُخْطَوٍة تمشيها إىل الصالة صدقٌة، وتُميط 

 «.األَذى عن الطريق صدقةٌ 

** 

1466. Hadis: 

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

"Setiap persendian/ruas tulang manusia ada 

sedekahnya (yang wajib dikeluarkan) setiap hari ketika 

matahari terbit. Mendamaikan dua orang (yang sedang 

berselisih) adalah sedekah, menolong seseorang 

dalam kendaraannya lalu menaikkannya ke atas 

kendaraan dan mengangkatkan barang-barangnya ke 

atas kendaraannya itu adalah sedekah, serta 

perkataan yang baik pun adalah sedekah, setiap 

langkah berjalan untuk melaksanakan shalat adalah 

sedekah dan menyingkirkan rintangan/gangguan dari 

jalan adalah sedekah". 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-لكُّ يوم تطلع فيه الشمس فعىل مجيع تلك السالىم 
صدقة يف ذلك ايلوم، ثم ذكر  -ويه ستون وثالثمائة

ا حتصل به الصدقة، ويه فعلية  بعد ذلك أمثلة ِممَّ
ية، ومعىن قارصة أي نفعها  وقويلة، وقارصة ومتعدِّ

لفاعلها، ومتعدية أي نفعها يصل لآلخرين. وما ذكره 
يف هذا احلديث هو من  -صىل اهلل عليه وسلم-انلَّيبُّ 

قبيل اتلمثيل ال احلرص، فالعدل بني االثنني يكون 
يف احلكم أو الصلح بني متنازعني بالعدل، وهو قويلٌّ 

، وإاعنة الرَّجل يف محله ىلع دابَّته أو محل متا عه متعدٍّ
، وقول اللكمة الطيِّبة يدخل حتته  عليها هو فعيلٌّ متعدٍّ
كر وادلاعء والقراءة واتلعليم  لكُّ الكم طيِّب من اذلِّ
واألمر واملعروف وانليه عن املنكر وغري ذلك، وهو 
، ولكُّ خطوة يمشيها املسلم إىل  قويلٌّ قارٌص ومتعدٍّ

، الصالة صدقة من املسلم ىلع نفسه، وهو فعيلٌّ قارص

** 

Setiap hari saat matahari terbit, diwajibkan kepada 

seluruh persendian tulang - yang berjumlah tiga ratus 

enampuluh ruas - untuk bersedekah pada hari itu. 

Selanjutnya beliau menuturkan berbagai contoh yang 

dapat dijadikan sebagai sedekah. Contoh-contoh itu 

bersifat perbuatan dan ucapan, yang terbatas dan yang 

meluas. Yang dimaksud dengan terbatas, yakni 

manfaatnya hanya untuk pelakunya, dan yang 

dimaksud meluas yaitu manfaatnya sampai menyebar 

ke orang lain. Apa yang diutarakan oleh Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam hadits 

ini sebagai contoh perwakilan bukan pembatasan. 

Tindakan keadilan diantara dua orang bisa dilakukan 

dalam keputusan atau mendamaikan antara dua orang 

yang berselisih dengan cara yang adil. Itu adalah 

sesuatu yang bersifat ucapan yang meluas. Membantu 

seseorang naik ke kendaraannya atau menaikkan 

barang-barangnya ke kendaraannya adalah bersifat 

perbuatan yang meluas. Sedangkan mengucapkan 

perkataan yang baik mencakup segala perkataan baik 

berupa zikir, doa, membaca, mengajar, menyuruh 

kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

311 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنه اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ُسالىم : بضم السني املهملة وختفيف الالم مع القرص، ويه املفاصل، وقد ثبت يف صحيح مسلم أنها ثالثمائة وستون •

 .املعىن وهو املفصلعليه : تذكري الضمري مع عوده إىل املؤنث باعتبار  •

تلصدق، صدقة : يف مقابلة ما أنعم اهلل به عليه يف تلك السالميات، إذ لو شاء لسلبها القدرة وهو يف ذلك اعدل.  فإبقاؤها يوجب دوام الشكر با •
 .إذ لو فقد هل عظم واحد، أو يبس، أو لم ينبسط أو ينقبض الختلت حياته، وعظم بالؤه، والصدقة تدفع ابلالء

ما يف فيه الشمس : أىت بهذا القيد ئلال يتوهم أن املراد بايلوم هنا املدة الطويلة، كما يقال: يوم صفني، وهو أيام كثرية، أو مطلق الوقت كتطلع  •
 .آية: ))يوم يأتيهم ليس مرصوفا عنهم((

 .تعدل بني اثنني : متحاكمني، أومتخاصمني، أو متهاجرين •

 .ما مما يتسبب ىلع اخلصام من قبيح األقوال واألفعالتعدل بني اثنني صدقة : عليهما لوقايته •

 .واللكمة الطيبة : ويه اذلكر وادلاعء للنفس والغري، وخماطبة انلاس بما فيه الرسور، واجتماع يف القلوب وتألفها •

 .خطوة : بفتح اخلاء: املرة الواحدة، وبضمها: ما بني القدمني •

 .تُميط : بضم أوهل: تُنيح •

 :فوائد احلديث
 .يب عظام اآلديم وسالمتها من أعظم نعم اهلل تعاىل عليه، فيحتاج لك عظم منها إىل تصدق عنه خبصوصه يلتم شكر تلك انلعمةترك .1

 .الرتغيب يف جتديد الشكر لك يوم دلوام تلك انلعم .2

 .وىلع للوجوب وجوب الصدقة ىلع لك إنسان لك يوم تطلع فيه الشمس عن لك عضو من أعضائه، ألن قوهل: "َعلَيِه َصَدقَة"، .3

م، لقوهل املداومة ىلع انلوافل لك يوم، وأن العبادة إذا وقعت يف يوم ال تغين عن يوم آخر، فال يقول القائل مثال: قد فعلت أمس فأجزأ عين ايلو .4
 .": "لك يوم تطلع فيه الشمس-صىل اهلل عليه وسلم-

ي َيتََوفَّاُكْم بِاللَّيِْل َوَيْعلَُم َما َجرَْحتُْم بِانلََّهاِر ُثَمّ لك يوم يصبح فيه اإلنسان بمزنلة حياة جديدة هل ألنه بعث بعد وفا .5 ِ ة، قال تعاىل: }َوُهَو اذَلّ
 .[60َيبَْعثُُكْم ِفيِه{ ]األنعام : 

 .الصدقة ال تنحرص يف املال .6

 .فضل اإلصالح بني انلاس .7

 .أو يف غريه -صىل اهلل عليه وسلم-ذكره الرسول احلث ىلع معونة الرجل أخاه، ألن معونته إياه صدقة، سواء يف املثال اذلي  .8

 .احلث ىلع حضور اجلمااعت وامليش إيلها، وعمارة املساجد بذلك، إذ لو صىل يف بيته فاته األجر املذكور يف احلديث .9

 .احلث ىلع اللكمة الطيبة .10

 .يبيع ويشرتي يف وسط الطرق العامةالرتغيب يف إماطة األذى، ويف معناه: توسيع الطرق اليت تضيق ىلع املارة، وإقامة من  .11

 .وجوب احرتام طرق املسلمني بتجنب ما يؤذيهم أو يرض بهم .12

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ -ه.  1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، -
فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، -ر الرثيا للنرش. ابن عثيمني، دا

وإماطة األذى عن الطريق من شوك أو حجر أو 
 .زجاج وغري ذلك، وهو فعيلٌّ متعدٍّ 

dan sebagainya. Itu adalah hal yang bersifat ucapan 

yang terbatas dan meluas. Setiap langkah yang 

diayunkan oleh seorang muslim menuju shalat adalah 

sedekah dari orang muslim untuk dirinya. Ini perbuatan 

yang bersifat individu terbatas. Membuang duri atau 

batu atau kaca (beling) dan sebagainya dari jalan 

adalah perbuatan yang sifatnya meluas. 
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ار طوق صحيح ابلخاري، نرش: د-الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. -م. 2003ه/1424
صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، -ه. 1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4568) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلمام ىلع الرعيةادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < حق  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عدي بن عمرية الكندي  اتلخريج:

َمِن اْسَتْعَملَْناهُ ِمْنُكْم لَع َعَمٍل، فََكَتَمَنا ََمِيًطا 
يِت به يَْوَم الِقَياَمةِ 

ْ
  َفَما فَْوقَُه، اكَن ُغلُواًل يَأ

Siapa saja yang kami serahi sebuah tugas, 
lalu ia menyembunyikan jarum dan yang 

lebih besar dari itu maka itu termasuk 
gulūl, kelak pada hari kiamat ia akan 

datang dengan membawanya. 

 :احلديث .1467
 -ريض اهلل عنه-عن عدي بن عمرية الكندي 

من اْستَْعَملْنَاُه منكم ىلع عمل، فَكتََمَنا »مرفواعً: 
فقام «. خِمْيًَطا فما فوقه، اكن ُغلُوال يأيت به يوم القيامة

أسوُد من األنصار، كأين أنظر إيله، فقال: يا إيله رجٌل 
قال: « وما لك؟»رسول اهلل، اقبل عين َعَملََك، قال: 

وأنا أقوهل اآلن: من »سمعتك تقول كذا وكذا، قال: 
ويِتَ 

ُ
ء بقليله وكثريه، فما أ اْستَْعَملْنَاُه ىلع عمل فلْييَِجْ

َخَذ، وما نيه عنه اْنتَىَه 
َ
 «.منه أ

** 

1467. Hadis: 

Dari Adi bin Umairah al-Kindi -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Siapa saja yang kami serahi sebuah tugas, lalu 

ia menyembunyikan jarum dan yang lebih besar dari itu 

maka itu termasuk gulūl, kelak pada hari kiamat ia akan 

datang dengan membawanya." Lantas seorang lelaki 

hitam dari Ansar berdiri, seakan-akan aku pernah 

melihatnya. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, 

terimalah kembali tugasku darimu." Beliau bertanya, 

"Ada apa denganmu?" Orang itu menjawab, "Aku 

mendengar engkau bersabda begini dan begitu." 

Beliau bersabda: "Sekarang aku katakan, siapa saja 

yang kami serahi suatu tugas, hendaknya dia 

melaksanakannya, baik mendapatkan hasil sedikit 

maupun banyak. Apa yang diberikan kepadanya, 

hendaknya dia mengambilnya, dan apa yang dilarang 

baginya, maka dia harus menahan diri". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من استعملناه منكم ىلع عمل من مجع مال الزاكة أو 
الغنائم أو غري ذلك، فأخىف منه إبرة فما أصغر منها 
اكن غلوال يأيت به يوم القيامة، فقام إيله رجل من 

يف أن يرتك العمل اذلي لكفه صىل  األنصار يستأذنه
اهلل عليه وسلم به، فقال هل انليب صىل اهلل عليه 
وسلم: وما لك. قال: سمعتك تقول: كذا وكذا. فقال: 
وأنا أقوهل اآلن، من استعملناه منكم ىلع عمل 
فليأت بقليله وكثريه، فما أعطي من أجره أخذه، وما 

 .نيه عنه ولم يكن من حقه امتنع عن أخذه

** 

"Siapa saja yang kami serahi sebuah tugas seperti 

mengumpulkan zakat, ganimah dan lainnya, lalu ia 

menyembunyikan jarum atau yang lebih besar dari itu 

maka itu adalah gulūl, kelak pada hari kiamat ia akan 

datang dengan membawa apa yang 

disembunyikannya. Lantas seorang lelaki dari 

golongan Ansar berdiri menuju beliau untuk meminta 

izin meninggalkan tugas yang telah dibebankan 

kepadanya. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda kepadanya, "Ada apa denganmu?" Ia 

menjawab, "Aku mendengar engkau bersabda begini 

dan begini." Beliau bersabda, "Sekarang saya katakan, 

siapa saja yang kami serahi suatu tugas pekerjaan, 

hendaknya dia melaksanakannya, baik mendapatkan 

hasil sedikit maupun banyak. Dan apa saja yang 

diberikan kepada dirinya, maka ia boleh 

mengambilnya. Dan apa yang dilarang untuk dirinya, 

maka janganlah ia mengambilnya." 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

314 
 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كتمنا خميطا : أي: أخفاه •

 .خميطا فما فوقه : إبرة أو ما هو أصغر منها •

 .غلوال : الغلول: أخذ اليشء ُخفية وخيانة •

 .: ائذن يل أن أستقيل من العمل اذلي ويلتين عليه اقبل عين عملك •

 .كذا وكذا : من ألفاظ الكنايات يكىن بها عن املجهول، وعما ال يراد اتلرصيح به، وما سبق ذكره •

 .فليجئ : فليأت •

 .أويت : أعطي أجره •

 .ما نيه عنه انتىه : ما بني هل أن أخذه غري جائز انتىه من أخذه •

 :فوائد احلديث
 .الشديد ملن خان يف عمله أو وظيفته يف قليل أو كثريالوعيد  .1

َخَذ شيئًا م .2
َ
نها من اؤتمن ىلع أموال األمة عليه أن يصونها ويؤديها إىل مستحقيها وال خيتص نفسه بيشء منها، وإن حدثته نفسه باخليانة وأ

 .وجب عليه رده، وإال افتضح يوم القيامة ىلع رؤوس األشهاد

 .والوظيفة ملن ملس من نفسه عدم اثلقة والقدرة ىلع القيام بها بأمانة وإخالصوجوب ابلعد عن اإلمارة  .3

 .والة األمور ينبيغ أن يعرفوا اجلهات اليت يرد منها املال العام فيأخذوا ما هو حالل، وما لم جيز أخذه يرد إىل أهله .4

 .: فقام إيله رجل أسود من األنصارجواز نعت الرجل بما فيه للمعرفة إذا لم يكن ذلك يغضبه، وذللك قال يف احلديث .5

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
، م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني2009ه 1430م. كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 1987ه 1407الرابعة عرش، 

 ادلين حميي حممد: حتقيق داود، أيب سنن. اثلانية: الطبعة بلنان، –للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
 .بريوت –العريب  الرتاث إحياء دار: نرش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق مسلم، صحيح. بريوت – صيدا العرصية، املكتبة: نرش احلميد، عبد

   (5412) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < فضل األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:
  رشعية < حق اإلمام ىلع الرعيةادلعوة واحلسبة < السياسة ال

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َخِليَفة : حاكم أو ذو والية •

 .اَكنَت : وُجدت •

 .يشاوره يف أحواهلبَطاَنتَان : فئتان من األعوان، وبطانة الرجل: صاحب رسه اذلي  •

 .تَأُمُرُه بِالَمعُروِف : تشري عليه بما عرف واستحسن من العدل وغريه •

 .تَأُمُرُه بِالرَشِّ : تدعوه إيله •

ُه : حتُثه •  .حَتُضُّ

 .الَمْعُصوُم : املحفوظ من تأثري بطانة الرش •

ما بعث اهلل من نيب، وال استخلف من خليفة 
إال اكنت َل بطانتان: بطانة تأمره باملعروف 

 وَتضه عليه، وبطانة تأمره بالرش وَتضه عليه
 

Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi dan 
mengangkat seorang khalifah melainkan 
dia mempunyai dua orang kepercayaan: 
satu orang kepercayaan yang menyuruh 

dan mendorongnya kepada yang makruf, 
dan satu orang kepercayaan yang 

menyuruh dan mendorongnya kepada 
kejahatan 

 :احلديث .1468
 -ريض اهلل عنهما-عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة 

مرفواعً: "ما بعث اهلل من نيب وال اْستَْخلََف من 
خليفة إال اكنت هل بطانتان: بطانة تأمره باملعروف 
ُه عليه،  ُه عليه، وبطانة تأمره بالرش وحَتُضُّ وحَتُضُّ

 ."واملعصوم من عصم اهلل

** 

1468. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri dan Abu Hurairah -raḍiyallāhu 

'anhumā- secara marfū', "Tidaklah Allah mengutus 

seorang Nabi dan mengangkat seorang khalifah 

melainkan dia mempunyai dua orang kepercayaan: 

satu orang kepercayaan yang menyuruh dan 

mendorongnya kepada yang makruf, dan satu orang 

kepercayaan yang menyuruh dan mendorongnya 

kepada kejahatan. Orang yang terjaga adalah orang 

yang dijaga oleh Allah." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ما بعث أن اهلل  -عليه الصالة والسالم-أخرب انليب 
من نيب وال استخلف من خليفة إال اكن هل بطانتان: 
بطانة خري تأمره باخلري وحتثه عليه، وبطانة سوء تدهل 
ىلع السوء وتأمره به، واملحفوظ من تأثري بطانة الرش 

 .-تعاىل-هو من حفظه اهلل 

** 

Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- memberitahukan 

bahwa tidaklah Allah mengutus seorang Nabi dan 

mengangkat seorang khalifah melainkan dia 

mempunyai dua orang kepercayaan: satu orang 

kepercayaan yang baik, yang menyuruh dan 

mendorongnya kepada kebaikan, dan satu orang 

kepercayaan yang jahat, yang menunjukkan dan 

menyuruhnya kepada keburukan. Orang yang dijaga 

dari pengaruh orang kepercayaan yang jahat adalah 

orang yang dijaga oleh Allah -Ta'ālā-. 
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 .-تعاىل-َمْن َعَصَم اهلل : حفظه اهلل، إما بنور انلبوة والويح أو االهتداء برشع اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .يؤيت ملكه من يشاء ويزنع امللك ممن يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء -تعاىل-األمر بيد اهلل  .1

 .من واجب احلاكم أن يتخريَّ ابلطانة الصاحلة، اليت يه عنوان سعادته .2

 .ذر منه، أو يدعو إىل الشيطان وحزبهالعبد إما أن يكون داعية إىل اهلل يأمر باملعروف وحيض عليه، وينىه عن املنكر وحي .3

اخلواص وابلطانة منهم أهل صالح وخري يأمرون بطاعة اهلل ورسوهل، وينهون عن الرش ويذكرون بلقاء اهلل، ومنهم أهل فساد ورش ىلع  .4
 .العكس من ذلك

 .ال سبيل إىل اتقاء رش بطانة السوء إال باالعتصام باهلل ولزوم تطبيق رشعه .5

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
م.   1997ه،  1418ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

م. رياض الصاحلني من الكم 1987ه، 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش، 
م. رشح رياض الصاحلني، 2007 ه،1428سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

 .ه1426حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
   (3012) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-َمْعِقُل بن يَسار  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِعيِْه : يفوّض إيله راعيتها، بأن يكون أمريا أو وايلا عليها •  يَْسرَتْ

 .َرِعيًَّة : الرعية هم اعمة انلاس اخلاضعون لألمري وحنوه •

ما من عبد يَْسرَتِْعْيِه اهلل رَِعيًَّة, يموت يوم 
لِرَِعيَّتِِه؛ إال حرَّم اهلل عليه يموت, وهو َغشٌّ 

 اجلنة
 

Tidaklah seorang hamba dibebani amanat 
untuk memimpin rakyat lalu mati dalam 
keadaan berkhianat kepada rakyatnya; 
melainkan Allah akan mengharamkan 

surga baginya. 

 :احلديث .1469
ما من » مرفواعً: -ريض اهلل عنه-عن معقل بن يسار 

ِعيِْه اهلل َرِعيًَّة, يموت يوم يموت, وهو اغشٌّ  عبد يَْسرَتْ
م اهلل عليه اجلنة  .«لَِرِعيَِّتِه؛ إال حرَّ

** 

1469. Hadis: 

Dari Ma'qil bin Yasār -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Tidaklah seorang hamba dibebani amanat untuk 

memimpin rakyat lalu mati dalam keadaan berkhianat 

kepada rakyatnya; melainkan Allah akan 

mengharamkan surga baginya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف حديث معقل بن يسار هذا اتلحذير من غش 
وأنه:  )ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية(: أي الرعية، 

يفوض إيله راعية رعية: ويه بمعىن املرعية، بأن 
ينصبه إىل القيام بمصاحلهم ويعطيه زمام أمورهم، 
والراِع: احلافظ املؤتمن ىلع ما يليه من الراعية ويه 
احلفظ.  )يموت يوم يموت وهو اغش( أي خائن 

ق روحه، وما )لرعيته( املراد يوم يموت وقت إزها
قبله من حالة ال تقبل فيها اتلوبة؛ ألن اتلائب من 
خيانته أو تقصريه ال يستحق هذا الوعيد. فمن 
حصلت منه اخليانة يف واليته، سواء اكنت هذه 
الوالية اعمة أو خاصة؛ فإن الصادق املصدوق عليه 
ده بقوهل: )إال حرم  أفضل الصالة وأزىك التسليم توَعَّ

( أي إن استحل أو املراد يمنعه من اهلل عليه اجلنة
 .دخوهل مع السابقني األولني

** 

Di dalam hadis Ma'qil bin Yasār ini terdapat peringatan 

dari berkhianat kepada rakyat, dan itu adalah (sabda 

beliau): "mā min 'abdin yastar'īhillāhu ra'iyyah" yakni 

diberi amanat untuk memimpin rakyat, yaitu dengan 

menugaskannya untuk menegakkan berbagai 

kemaslahatan mereka dan memberinya kekuasaan 

atas urusan mereka. Seorang pemimpin adalah orang 

yang menjaga serta dipercaya untuk mengemban 

tugas dari rakyat, yaitu menjaga (mereka). "Yamūtu 

yauma yamūtu wahuwa gāsyin" yakni berkhianat 

kepada rakyatnya, maksud pada hari dia mati adalah 

pada waktu ruhnya dicabut, dan beberapa saat 

sebelum kematian di mana taubat pada saat itu tidak 

diterima lagi; karena orang yang bertaubat dari 

pengkhianatan atau kesalahannya tidak berhak atas 

ancaman ini. Maka siapa saja yang berkhianat dalam 

kepemimpinannya, baik kepemimpinannya itu bersifat 

umum ataupun khusus; Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- telah mengancam orang tersebut dengan 

sabdanya: "Illā harramallahu 'alaihil Jannah" yakni 

diharamkan baginya surga jika dia menghalalkan 

perbuatan khianat tersebut, atau maksudnya Allah 

akan menghalanginya masuk ke dalam surga bersama 

orang-orang yang pertama kali memasukinya. 
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 اغّش : خائن ال يقوم بمصاحلهم •

 العظيم مع الفائزين أول األمر أو حرمها عليه مطلقا إن استحل غش وخيانة املسلمنيإال حرم اهلل عليه اجلنة : حرم عليه دخول دار انلعيم  •

 :فوائد احلديث
 الوعيد الشديد للوالة اذلين ال يهتمون بأمور رعيتهم .1

 هذا احلديث ليس خاصا باإلمام األعظم ونوابه، بل هو اعم يف لك من اسرتاعه اهلل رعية، اكألب، ومدير املدرسة وحنوهما .2

 لو تاب هذا الغاش قبل موته ال يلحقه هذا الوعيدأنه  .3

 .حتذير احلاكم من اتلفريط يف حق راعياهم وإهمال قضاياهم وتضييع حقوقهم .4

 بيان واجب احلاكم يف بذل أقىص جهودهم نلصح شعوبهم، وأن من فرط يف ذلك حرم اجلنة مع الفائزين .5

 بيان أهمية منصب احلاكم يف اإلسالم .6

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1هجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، طب
، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان4ه. رياض الصاحلني، ط1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1428بريوت، 
، 1، طه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي1422ابلايق(، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1356املكتبة اتلجارية الكربى، مرص، 
   (5335) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

كل منه َل ما من مسلم يَغرس َغرًسا 
ُ
إال اكن ما أ

صدقة، وما َُسق منه َل صدقة، وال يَْرَزُؤهُ أحد 
 إال اكن َل صدقة

 

Tidaklah seorang muslim menanam pohon, 
melainkan apa yang dimakan dari tanaman 
itu menjadi sedekah baginya, dan apa yang 

dicuri dari tanaman tersebut menjadi 
sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan 
seseorang dikurangi (diambil) orang lain 

melainkan menjadi sedekah baginya. 

 :احلديث .1470
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر

ما من مسلم يَغرس َغرسا إال اكن »: -اهلل عليه وسلم
كل منه هل صدقة، وما رُسق منه هل صدقة، وال 

ُ
ما أ

فال يَغرس »ويف رواية: «.  يَْرَزُؤهُ أحد إال اكن هل صدقة
املسلم َغرسا فيأكَل منه إنسان وال َدابَة وال طري إال 

ال يَغرس »، ويف رواية: «اكن هل صدقة إىل يوم القيامة
مسلم غرسا، وال يزرع زراًع، فيأكل منه إنسان وال 

 «.َدابَة وال يشء، إال اكنت هل صدقة

** 

1470. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: "Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidaklah 

seorang muslim menanam pohon, melainkan apa yang 

dimakan dari tanaman itu menjadi sedekah baginya, 

dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut menjadi 

sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seseorang 

dikurangi (diambil) orang lain melainkan menjadi 

sedekah baginya." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Tidaklah seorang muslim menanam pohon lalu 

manusia memakannya, atau binatang, atau burung, 

maka hal itu menjadi sedekah baginya pada hari 

kiamat." Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidaklah 

seorang muslim menanam pohon atau menanam 

tanaman lalu manusia memakannya, atau binatang, 

atau sesuatu, maka hal itu menjadi sedekah baginya." 

Semuanya diriwayatkan dari jalur Anas -raḍiyallāhu 

'anhu -.  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن هذا احلديث أنه ما من أحد من املسلمني 
يغرس غرسا أو يزرع زراع، فيأكل منه يح من أحياء 
املخلوقات، إال أثيب ىلع ذلك، حىت بعد مماته فيجري 

زرعه وغراسه. فيف حديث ابلاب هل عمله ما بيق 
احلث ىلع الزرع، وىلع الغرس، وأن الزرع والغرس 
فيه اخلري الكثري، فيه مصلحة يف ادلين، ومصلحة يف 
ادلنيا. وأنه إذا أكل منه صار هل صدقة، وأعجب من 
ذلك لو رسق منه سارق، كما لو جاء شخص مثاًل إىل 

، مع خنل ورسق منه تمًرا، فإن لصاحبه يف ذلك أجرا
أنه لو علم بهذا السارق لرفعه إىل املحكمة، ومع ذلك 
فإن اهلل تعاىل يكتب هل بهذه الرسقة صدقة إىل يوم 
القيامة. كذلك أيًضا: إذا أكل من هذا الزرع دواب 
األرض وهوامها اكن لصاحبه صدقة.  وخص احلديث 

** 

Makna hadis ini adalah bahwasanya orang muslim 

manapun yang menanam pohon atau menanam 

tanaman lalu salah satu makhluk hidup memakan 

tanaman itu, maka dia mendapatkan pahalanya 

meskipun dia sudah mati. Amalnya terus mengalir 

untuknya selama tanaman dan tumbuhan itu tetap 

ada.Hadis dalam bab ini berisi anjuran untuk bercocok 

tanam dan bertani, juga bercocok tanam mengandung 

kebaikan yang banyak, karena di dalamnya ada 

kemaslahatan untuk agama dan dunia. Jika sebagian 

tanaman itu dimakan, maka menjadi sedekah baginya. 

Yang mengherankan, jika sebagian tanaman itu 

diambil oleh pencuri, seperti jika ada seseorang datang 

ke kebun kurma lalu mencuri buah kurma, maka 

pemilik kurma itu mendapatkan pahala. Padahal, 

seandainya dia mengetahui pencuri itu, niscaya dia 

mengadukannya ke pengadilan. Meskipun demikian, 

Allah mencatat sedekah dengan pencurian ini sampai 

hari kiamat. Demikian juga apabila binatang melata 

atau hama memakan tanaman itu, maka menjadi 
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  اإلسالم وحماسنهادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < فضل  اتلصنيف:

 .متفق عليه من حديث أنس، ورواه مسلم من حديث جابر راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يَْرَزُؤُه : ينقصه •

 .من انلباتاتيغرس : الغرس لألشجار والزرع لغريها  •

 .ادلابة : لك ما يدب ىلع األرض ثم غلب استعماهل يف لك ما يركب من احليوان •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع الغرس والزراعة .1

 .فضل من يغرس غرسا أو يزرع زراع .2

 .أن هذه األعمال من الصدقة اجلارية .3

 . سعة فضل اهلل تعاىل وكرمه أن يثيب اإلنسان ىلع عمله بعد مماته .4

 .يف حتصيل انلفع ملخلوقات اهلل تعاىلالسيع  .5

 .يثاب املسلم ىلع ما رُسق من ماهل، أو ما غصب منه، أو أتلف منه إذا صرب واحتسب عند اهلل تعاىل، وكذلك إذا رسق منه ولم يعلم .6

 .ظاهر احلديث: أنه مىت حصل األكل من الزرع أو الرسقة، فله بذلك أجر ولو لم ينو ذلك .7

 .فيه الرمحة باحليوان .8

 .: )..وما أكل السبع فهو هل صدقة (-صىل اهلل عليه وسلم-شمل احلديث مجيع احليوانات،مأكولة اللحم وغري مأكولة اللحم؛ لقوهل  .9

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
 -اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن  -بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

 -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل
، ملحمد يلع بن حممد ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -ه. 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا

 رياض رشح -. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 
: الطبعة -بريوت- املعرفة دار اخلَْويل، العزيز عبد حممد انلبوي، األدب -. ه1426 الرياض، الوطن، مدار العثيمني، صالح بن حممد للشيخ الصاحلني،

 .ه 1423الرابعة، 
   (3911) الرقم املوحد:

باملسلم؛ ألنه اذلي ينتفع بثواب الصدقة يف ادلنيا 
 .واآلخرة

sedekah bagi pemiliknya.Hadis ini khusus untuk orang 

muslim, karena dialah yang mendapatkan manfaat 

pahala sedekah di dunia dan akhirat. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم 
استهموا لَع سفينة فصار بعضهم أعالها 

أسفلها، واكن اذلين يف أسفلها إذا وبعضهم 
 استقوا من املاء مروا لَع من فوقهم

 

Perumpamaan orang yang tegak di atas 
aturan-aturan Allah (beramar makruf nahi 

mungkar) dan orang yang terjerumus di 
dalamnya seperti suatu kaum yang berundi 

di atas sebuah kapal. Lalu sebagian 
menempati tingkat atas dan sebagian 

menempati tingkat bawah. Orang-orang 
yang di lantai bawah apabila mengambil air 
mereka melewati orang-orang yang di atas 

mereka. 

 :احلديث .1471
مرفواًع:  -ريض اهلل عنهما-عن انلعمان بن بشري 

اهلل والَواقِِع فيها كَمثَل قَوم َمثَُل الَقائِم يف ُحُدود »
عالَها وبعُضهم 

َ
اْستََهُموا ىلَعَ َسِفينَة فصاَر بعُضهم أ

أسَفلَها، واكن اذلين يف أسَفِلها ِإَذا اْستََقوا ِمَن املاِء 
نَّا َخَرْقنَا يِف نَِصيِبَنا 

َ
وا ىلع من فَوقِهم، َفَقالُوا: لَو أ َمرُّ

َراُدوا  َخْرقاً َولَم نُؤِذ َمْن فَوَقنَا،
َ
فَإِْن تََرُكوُهم َوَما أ

يِديِهم جَنَوا َوجَنَوا 
َ
َخُذوا ىلَعَ أ

َ
يعاً، َوإِْن أ َهلَُكوا مَجِ

يعاً   «.مَجِ

** 

1471. Hadis: 

Dari Nu'man bin Basyīr -raḍiyallāhu 'anhumā- secara 

marfū', "Perumpamaan orang yang tegak di atas 

aturan-aturan Allah (beramar makruf nahi mungkar) 

dan orang yang terjerumus di dalamnya seperti suatu 

kaum yang berundi di atas sebuah kapal. Lalu 

sebagian menempati tingkat atas dan sebagian 

menempati tingkat bawah. Orang-orang yang di lantai 

bawah apabila mengambil air mereka melewati orang-

orang yang di atas mereka. Maka mereka berkata, 

"Seandainya kita membuat lubang kecil di bagian kita 

ini hingga kita tidak perlu mengganggu orang-orang di 

atas kita." Jika orang-orang yang di atas membiarkan 

apa yang mereka inginkan, niscaya mereka semua 

binasa. Namun, jika orang-orang yang di atas 

mencegah mereka, niscaya mereka selamat dan 

semuanya selamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -حديث انلعمان بن بشري األنصاري 
باملعروف وانليه عن املنكر، يف باب األمر  -عنهما

أنه قال: "مثل القائم  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب 
يف حدود اهلل والواقع فيها" القائم فيها يعين اذلي 
استقام ىلع دين اهلل فقام بالواجب، وترك املحرم، 
والواقع فيها أي: يف حدود اهلل، أي: الفاعل للمحرم، 

موا ىلع سفينة" أو اتلارك للواجب. "كمثل قوم استه
يعين رضبوا سهما، وهو ما يسىم بالقرعة، أيهم 
يكون األىلع؟. "فصار بعضهم أعالها، وبعضهم 
أسفلها، واكن اذلين يف أسفلها إذا استقوا املاء"، يعين 
إذا طلبوا املاء؛ ليرشبوا منه "مروا ىلع من فوقهم"، 
يعين اذلين يف أعالها؛ ألن املاء ال يقدر عليه إال من 

ق.  "فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا"، يعين لو خنرق فو

** 

Hadis Nu'man bin Basyīr Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 

'anhumā-, dalam bab Al-Amru bi al-Ma'ruf wa an-Nahyu 

'an al-Munkar, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bahwa beliau bersabda, "Perumpamaan orang yang 

tegak di atas aturan-aturan Allah dan orang yang 

terjerumus di dalamnya." Tegak di atas aturan-aturan 

Allah, maksudnya orang yang tegak berdiri di atas 

agama Allah, ia menunaikan kewajiban dan 

meninggalkan yang diharamkan. Sedangkan orang 

yang terjerumus di dalamnya, yakni di dalam aturan-

aturan Allah. Maksudnya, orang yang melakukan hal-

hal yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban. 

"Seperti suatu kaum yang berundi di atas sebuah 

kapal" maksudnya, mereka melakukan pengundian. Ini 

yang disebut qur'ah (pengundian), siapakah di antara 

mereka yang menempati bagian atas? "Lalu sebagian 

menempati bagian atas dan sebagian menempati 

bagian bawah. Orang-orang yang di lantai bawah, 
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  ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < فضل األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

خرقا يف ماكننا نستيق منه، حىت ال نؤذي من فوقنا، 
عليه الصالة -هكذا قدروا وأرادوا وتمنوا. قال انليب 

: "فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا"؛ -والسالم
ألنهم إذا خرقوا خرقا يف أسفل السفينة دخل املاء، 

نة لكها. "وإن أخذوا ىلع أيديهم" ثم أغرق السفي
ومنعوهم من ذلك "جنوا وجنوا مجيعا"، يعين جنا هؤالء 

صىل اهلل عليه -وهؤالء. وهذا املثل اذلي رضبه انليب 
هو من األمثال اليت هلا مغزى عظيم ومعىن  -وسلم

اعل، فانلاس يف دين اهلل اكذلين يف سفينة يف جلة 
بد أن يكون انلهر، فهم تتقاذفهم األمواج، وال

بعضهم إذا اكنوا  كثريين يف األسفل وبعضهم يف أىلع، 
حىت تتوازن محولة السفينة وقد ال يضيق بعضهم 
بعضا، وفيه أن هذه السفينة املشرتكة بني هؤالء 
القوم إذا أراد أحد منهم أن خيربها فإنه البد أن 
يمسكوا ىلع يديه، وأن يأخذوا ىلع يديه؛ يلنجوا 

فعلوا هلكوا مجيعا، هكذا دين اهلل، مجيعا، فإن لم ي
إذا أخذ العقالء وأهل العلم وادلين ىلع اجلهال 
والسفهاء جنوا مجيعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 

: )واتقوا فتنة ال تصينب -تعاىل-مجيعا، كما قال اهلل 
اذلين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهلل شديد 

 . (25العقاب( )ألنفال: 

apabila mengambil air", yakni apabila mereka mencari 

air untuk minum. "Mereka melewati orang-orang yang 

di atas mereka", karena air tidak dapat diambil kecuali 

dari atas. "Maka mereka berkata, "Seandainya kita 

membuat lubang di bagian kita ini", maksudnya, 

seandainya kita membuat lubang kecil di tempat kita 

untuk mengambil air sehingga kita tidak mengganggu 

orang yang di atas kita. Demikianlah perkiraan, 

keinginan dan angan-angan mereka. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika orang-orang yang di 

atas membiarkan apa yang mereka inginkan, niscaya 

mereka semua binasa", karena apabila orang-orang 

yang di bawah membuat lubang di bagian bawah kapal, 

air menerobos masuk, kemudian meneggelamkan 

kapal secara keseluruhan. “dan jika orang-orang yang 

di atas mencegah mereka", yakni menghalangi mereka 

melakukan perbuatan tersebut. "Niscaya mereka 

selamat dan semuanya selamat", yakni orang-orang 

yang di atas dan orang-orang yang di bawah akan 

selamat. Perumpamaan yang dibuat Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- ini termasuk perumpamaan yang 

memiliki substansi besar dan makna luhur. Manusia, 

dalam hal agama Allah, seperti orang-orang yang naik 

sebuah kapal di tengah sungai. Mereka diombang-

ambingkan ombak. Bila mereka berjumlah banyak, 

sebagian harus berada di bawah dan sebagian di atas, 

agar muatan kapal imbang dan mereka tidak berdesak-

desakan. Kapal yang dinaiki bersama orang-orang 

tersebut, apabila salah seorang mereka ingin 

melubanginya, maka mereka harus menahan dan 

mencegahnya supaya mereka semua selamat. Bila 

mereka tidak melakukannya, niscaya mereka semua 

binasa (mati). Demikian pula agama Allah. Apabila 

orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan agama 

mencegah orang-orang jahil (dari perbuatan mungkar) 

mereka semua selamat. Namun, jika mereka 

membiarkan orang-orang jahil ini melakukan keinginan 

mereka, pasti mereka semua binasa. Sebagaimana 

firman Allah, "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang 

tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di 

antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras 

siksaan-Nya." (Al-Anfāl: 25). Lihat: "Syarḥu Riyāḍi aṣ-

ṣāliḥīn, karya Ibnu Uṣaimīn (1/431-432) 
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 :معاين املفردات
 .الَقائِم يف ُحُدود اهلل : املنكر هلا، القائم يف دفعها وإزاتلها •

 .احلُُدود : ما نىه اهلل عنه •

 .اْستََهُموا : اقرتعوا •

 .والَواقِِع فيها : واملرتكب هلذه املنايه •

 .أىلع السفينة فَوقِهم : •

 .َخَرْقنَا : فتحنا ثقبا نستخرج منه املاء •

يِديِهم : منعوهم وكَفوْهم عما أرادوا من اخلرق •
َ
َخُذوا ىلَعَ أ

َ
 .أ

 :فوائد احلديث
األمثال : )وتلك -تعاىل-يف هذا املثل ديلل ىلع أنه ينبيغ ملعلم انلاس أن يرضب هلم األمثال؛ يلقرب هلم املعقول بصورة املحسوس، قال اهلل  .1

(، وكم من إنسان ترشح هل املعىن رشحاً كثرياً وتُردُِّده عليه فال يفهم، فإذا رضبت هل مثال 43نرضبها للناس وما يعقلها إال العاملون( )العنكبوت: 
 .بيشء حمسوس يفهمه ويعرفه

 .إثبات القرعة، وأنها جائزة .2

 .جيوز قسمة العقار الُمتَفاوت بالقرعة وإن اكن فيه علو وسفل .3

فل أن يلحق رضراً بالعقار .4  .حيق لصاحب العلو أن يمنع صاحب السُّ

 .ليس لصاحب السفل أن حيدث ما يلحق الرضر بصاحب العلو، فإن فعل ذلك؛ لزمه إصالحه .5

 .فائدة ترك املنكر ال تعود ىلع تاركه فحسب بل ىلع املجتمع بأرسه، وكذلك مفسدة فعل املنكر .6

تِّب ىلع ترك  .7  .أصحاب املنكر يعثون يف األرض فساداهالك املجتمع ُمرَتَ

 .إن لك منكر يرتكبه اإلنسان يف جمتمعه، إنما هو خرق خطري يف سفينة املجتمع .8

 .حرية اإلنسان ليست مطلقة بل مقيدة بضمان حقوق انلاس من حوهل، وضمان مصاحلهم .9

 .إن لك منكر يرتكبه اإلنسان يف جمتمعه إنما هو خرق خطري يف سالمة املجتمع .10

 .يترصف بعض انلاس بما يرض املجتمع بدافع اجتهاد خاطئ ونية حسنة، فيجب منعهم وتبصريهم بنتائج ما يفعلونقد  .11

 .-تعاىل-األمر باملعروف وانليه عن املنكر صمام أمان للمجتمعات من غضب اهلل  .12

 .املسؤويلة يف املجتمع املسلم مشرتكة ال تناط بفرد بعينه، بل لكهم راع ومسؤول عن رعيته .13

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  ديلل الفاحلني لطرق 2002ه، 1423 العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل

ه. رياض الصاحلني من 1425رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 
م. رياض الصاحلني 2007ه، 1428وت، الطبعة: األوىل الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بري

وت، الطبعة: من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بري
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري 1426الرياض، ه. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، 1428الرابعة 

ه. صحيح 1422اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
ه. كنوز رياض 1423دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، 

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، 1430الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
 .م1987ه، 1407جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  

   (3341) الرقم املوحد:
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من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة فمات، 
مات ميتة جاهلية، ومن قاتل َتت راية عمية 
يغضب لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينُّص 

 جاهليةعصبة، فقتل، فقتلة 

 

Dari Abu Hurairah, dari Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- bahwasanya beliau 

bersabda, "Siapa yang keluar dari ketaatan 
dan meninggalkan jamaah lalu meninggal 

dunia, maka ia mati dalam kematian 
jahiliyah. Siapa yang berperang di bawah 

panji buta; marah karena fanatisme 
golongan atau menyeru kepada fanatisme 
golongan atau menolong karena fanatisme 

golongan lalu terbunuh, maka ia mati 
dalam kematian jahiliyah. Siapa yang 

memberontak kepada umatku; membunuh 
orang baik dan orang durhaka, tidak 

menahan diri dari orang beriman, dan 
tidak memenuhi janji yang sudah 

dijanjikannya, maka dia bukan bagian 
dariku dan aku bukan bagian darinya". 

 :احلديث .1472
عن انليب صىل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

من خرج من الطاعة، وفارق »عليه وسلم أنه قال: 
ِميتًَة جاهلية، ومن قاتل حتت اجلماعة فمات، مات  

يَّة يغضب ِلَعَصبَة، أو يدعو إىل َعَصبَة، أو  راية ِعمِّ
ينرص َعَصبَة، فقتل، فَِقتْلَة جاهلية، ومن خرج ىلع 
أميت، يرضب برها وفاجرها، وال  َيتََحاََش من 
مؤمنها، وال ييف ذلي عهد عهده، فليس مين ولست 

 ،«منه

** 

1472. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwasanya beliau 

bersabda, "Siapa yang keluar dari ketaatan dan 

meninggalkan jamaah lalu meninggal dunia, maka ia 

mati dalam kematian jahiliyah. Siapa yang berperang 

di bawah panji buta; marah karena fanatisme golongan 

atau menyeru kepada fanatisme golongan atau 

menolong karena fanatisme golongan lalu terbunuh, 

maka ia mati dalam kematian jahiliyah. Siapa yang 

memberontak kepada umatku; membunuh orang baik 

dan orang durhaka, tidak menahan diri dari orang 

beriman, dan tidak memenuhi janji yang sudah 

dijanjikannya, maka dia bukan bagian dariku dan aku 

bukan bagian darinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اتفقوا معىن هذا احلديث أن َمن فارق اجلماعة اذلين 
ىلع طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به لكمتهم 
وحاطهم عن عدوهم وخرج عن طاعة ويل أمر 
املسلمني فمات وهو كذلك فقد مات كميتة أهل 
اجلاهلية من حيث إنهم فوىض ال إمام هلم، ومن قاتل 
حتت راية أمرها أعىم ال يستبني وجهه، كتقاتل القوم 

ة أو يدعو إىل عصبة للعصبية والقبلية، يغضب لعصب
أو ينرص عصبة، ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه 
وغضبة هلا وعصبيٍة لقومه وهواه. ومن خرج ىلع 

** 

Makna hadis ini bahwa orang yang memisahkan diri 

dari jamaah yang sudah sepakat untuk patuh kepada 

seorang imam yang dengan keberadaannya kesatuan 

mereka tertata rapi, kalimat mereka bersatu, dan ia 

melindungi mereka dari musuh mereka, lantas ia 

memberontak kepada ketaatan pemimpin kaum 

muslimin lalu meninggal dunia dalam kondisi seperti 

itu, maka dia mati seperti kematian orang jahiliyah yang 

hidup kacau-balau tanpa ada pemimpin. Siapa yang 

berperang di bawah panji yang perkaranya samar, tak 

jelas bentuknya, seperti peperangan antara banyak 

kaum karena fanatisme golongan dan kesukuan; 

marah karena fanatisme golongan atau menyeru 
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  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < اخلروج ىلع اإلمام اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .من خرج عن الطاعة : طاعة ويل أمر املسلمني •

 .َجاهلية : منسوبة إىِل: اجلهل، واملراد به: من مات ىلع الكفر قبل اإلسالم •

ية :  •  .األمر األعىم، أي اذلي ال يستبني وجههِعمِّ

 .لَعَصبة : عصبة الرجل أقاربه من جهة األب سموا بذلك؛ ألنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي حييطون به ويشتد بهم •

 .ال يتحاَش : ال يكرتث بما يفعله فيها وال خياف وباهل وعقوبته •

 :فوائد احلديث
 .-وجل عز-طاعة والة األمور واجبة يف غري معصية اهلل  .1

فيه حتذير شديد ملن خرج عن املسلمني، وعن طاعة اإلمام ، وفارق مجاعة املسلمني، فإذا مات ىلع هذه احلال، فقد مات ىلع طريق أهل  .2
 .اجلاهلية

لطاعة بل خنليه يف احلديث ديلل ىلع أنه إذا فارق أحد اجلماعة ولم خيرج عليهم، وال قاتلهم أنا ال نقاتله لرنده إىل اجلماعة ويذعن لإلمام با .3
 .وشأنه

 .يف الطاعة ولزوم اجلماعة اخلري الكثري، واألمن والطمأنينية، وصالح األحوال .4

 املراجع:املصادر و

حميي ادلين حيىي بن -ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
بسام، مكتبة ن الالرمح عبد بن اهلل عبد املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. 1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –دار إحياء الرتاث العريب  -رشف انلووي 

. سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث. منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل 1423األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 
بلنان،  -ار الفكر، بريوت .  مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان القاري، انلارش: د1428الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

 .م2002 - ـه1422الطبعة: األوىل، 
   (58218) الرقم املوحد:

األمة يرضب الصالح والفاسق، املؤمن واملعاهد املقيم 
بدياره، واذليم املقيم بديار املسلمني مقابل اجلزية، 
وال يكرتث بما يفعله فيها وال خياف وباهل وعقوبته؛ 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-قد تربأ منه انليب ف

kepada fanatisme golongan atau menolong suatu 

golongan karena fanatik. Artinya dia berperang demi 

syahwat dirinya, menumpahkan amarahnya, dan 

fanatisme kepada kaumnya dan hawa nafsunya (bila ia 

terbunuh, maka ia mati dengan kematian jahiliyah). 

Siapa yang menyerang umat; membunuh orang saleh 

dan fasik, membunuh orang mukmin, orang kafir yang 

memiliki izin tinggal di negeri Islam (Dzimmi) yang 

menetap di tempat tinggal kaum muslimin dengan 

imbalan membayar upeti (jizyah), dan juga tidak peduli 

dengan kezaliman dirinya di tempat itu, serta tidak takut 

akan akibat dan hukuman perbuatannya, maka Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berlepas diri darinya. 
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واذلي نفِس بيده، تلأمرن باملعروف، وتلنهون 
عن املنكر؛ أو يلوشكن اهلل أن يبعث عليكم 

 ثم تدعونه فال يستجاب لكم عقابا منه،
 

Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-
Nya, hendaklah kalian benar-benar 

memerintahkan kebaikan dan mencegah 
kemungkaran atau Allah akan 

menimpakan kepada kalian siksaan dari 
sisi-Nya, kemudian kalian berdoa 

kepadanya namun Dia tidak mengabulkan 
doa kalian. 

 :احلديث .1473
عن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان 

ي نَفيِس »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ِ َواذلَّ
و 

َ
ُمُرنَّ بِالَمعُروف، َوتَلَنَهُونَّ َعِن الُمنَْكر؛ أ

ْ
بِيَِده، تَلَأ

ن َيبَْعَث َعلَيُكم 
َ
ِعَقاباً ِمنْه، ُثمَّ يَلُوِشَكنَّ اهلل أ

 «.تَدُعونَه فاََل يُْستََجاُب لَُكم

** 

1473. Hadis: 

Dari Hudzaifah bin al-Yaman -raḍiyallāhu 'anhu- dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau 

bersabda, "Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-

Nya, hendaklah kalian benar-benar memerintahkan 

kebaikan dan mencegah kemungkaran atau Allah akan 

menimpakan kepada kalian siksaan dari sisi-Nya, 

kemudian kalian berdoa kepadanya namun Dia tidak 

mengabulkan doa kalian". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

: "واذلي نفيس بيده" -عليه الصالة والسالم-قوهل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-هذا قسم، يقسم فيه انليب 

ْنُفُس العباد بيده 
َ
، -جل وعال-باهلل؛ ألنه هو اذلي أ

يهديها إن شاء، ويضلها إن شاء، ويميتها إن شاء، 
لة، ويبقيها إن شاء، فاألنفس بيد اهلل هداية وضال

وإحياء وإماتة وترصفًا وتدبرًيا يف لك يشء، كما قال 
: )ونفس وما سواها، فأهلمها -تبارك وتعاىل-اهلل 

( ، فاألنفس بيد 8، 7فجورها وتقواها( )الشمس: 
-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل وحده؛ وهلذا أقسم انليب 

، واكن يقسم كثرًيا بهذا القسم: )واذلي نفيس بيده(، 
"واذلي نفس حممد بيده"؛ ألن نفس  وأحيانًا يقول:

أطيب األنفس، فأقسم  -صىل اهلل عليه وسلم-حممد 
بها؛ لكونها أطيب األنفس. ثم ذكر املقسم عليه، وهو 
أن نقوم باألمر باملعروف وانليه عن املنكر؛ أو يعمنا 
اهلل بعقاب من عنده، حىت ندعوه فال يستجيب نلا، 

لصالة والزاكة وهذا بيان ألهمية األمر باملعروف اك
وأداء احلقوق، وأهمية انليه عن املنكر اكلزىن والرب 
وسائر املحرمات، وذلك بالفعل ملن هل سلطة اكألب 
يف بيته ورجال احلسبة والرشطة، أو بالقول احلسن 

** 

Sabda Nabi -'alaihi aṡ-ṡalātu wa as-salām-, "Demi 

(Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya", ini adalah 

sumpah. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersumpah 

dengan nama Allah; karena Dia yang jiwa-jiwa hamba 

berada ditangan-Nya -Jalla wa 'Alā-. Dia menunjukinya 

jika berkehendak dan menyesatkannya jika 

berkehendak, Dia mematikannya jika berkehendak dan 

membiarkannya hidup jika berkehendak. Jiwa-jiwa 

berada di tangan Allah baik dalam hal petunjuk maupun 

tersesatnya, hidup dan matinya, pengelolaan dan 

pengaturan dalam segala hal. Sebagaimana firman 

Allah -Tabāraka wa Ta'ālā-, "Dan jiwa serta 

penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaan." (Asy-Syams: 7-8). Jadi jiwa-jiwa hanya 

berada di tangan Allah semata. Oleh sebab ini, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersumpah, dan beliau 

sering bersumpah dengan sumpah ini, "Demi (Allah) 

yang jiwaku berada di tangan-Nya." Terkadang beliau 

mengatakan, "Demi (Allah) yang jiwa Muhammad 

berada di tangan-Nya." Sebab jiwa Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah jiwa yang paling 

baik. Maka beliau bersumpah dengan menyebutkan 

jiwa ini karena merupakan jiwa yang paling baik. 

Kemudian beliau menyebutkan al-muqsam 'alaih 

(obyek sumpah), yakni kita menjalankan amar makruf 

dan nahi mungkar, atau Allah akan menimpakan 

siksaan dari sisi-Nya kepada kita semua, hingga kita 
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  ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < حكم األمر باملعروف وانليه عن املنكر اتلصنيف:

 .وأمحدرواه الرتمذي  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ي نَفيِس بِيَِده : أي: واهلل، وأىت بالقسم تلوكيد األمر اذلي بعده • ِ  .َواذلَّ

 .يَلُوِشَكنَّ : مضارع أوشك، وهو من أفعال املقاربة، بمعىن يقرب ويكاد •

 :فوائد احلديث
 .القسم دون أن يطلب من اإلنسان أن يقسم جواز .1

 .وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر وهو فرض، وهو من أهم واجبات ادلين وفروضه .2

 .يعم شؤم املنكر وبالؤه فاعله وغريه .3

 .األمر باملعروف وانليه عن املنكر صمام أمان من غضب اهلل وعقابه .4

 .الوالة أو تسليط األعداء، أو غري ذلك إذا لم يُنَكر املنكر عمَّ شؤمه وبالؤه جبور .5

 .من عقوبات اتلفريط برتك األمر باملعروف وانليه عن املنكر عدم استجابة ادلاعء .6

 املراجع:املصادر و

عيىس ه.  سنن الرتمذي، حممد بن 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 

، دمشق، م. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري1975 -ه1395الطبعة: اثلانية، 
م. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف 2007ه، 1428بريوت، الطبعة: األوىل 

سة محد بن نارص العمار، ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئا1428والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، الطبعة: الرابعة 
ه. صحيح 1426م.  رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 2009ه، 1430كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 

سند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو ه. م1408اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط واعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

 .م1987ه، 1407وت، الطبعة: الرابعة عرش  م. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بري2001ه، 1421األوىل
   (3531) الرقم املوحد:

وهذا للك أحد، أو بالقلب مع مفارقة ماكن املنكر، 
 .وهذا ملن ال يستطيع اإلنكار بالفعل أو بالقول

berdoa kepada-Nya, namun Dia tidak mengabulkan 

permohonan kita. 
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يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم 
القيامة خزي وندامة، إال من أخذها ِبقها، 

 وأدى اذلي عليه فيها
 

Wahai Abu Żar, sesungguhnya engkau 
adalah orang yang lemah dan kekuasaan 

itu adalah amanah. Sesungguhnya 
kekuasaan itu pada hari kiamat menjadi 
kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi 
orang yang mendapatkan kekuasaan 

tersebut dengan haknya dan melaksanakan 
kewajibannya pada kekuasaannya itu. 

 :احلديث .1474
قال: قُلُت: يَا رُسوَل اهلل،  -ريض اهلل عنه-عن أيب  ذر 

اَل تَْستَْعِمليُِن؟ َفرَضََب بَِيِدهِ ىلَعَ َمنِْكيِب، ُثمَّ قَاَل: 
َ
يَا »أ

َها يَْوَم  َمانٌَة، َوإِنَّ
َ
َها أ ، إِنََّك َضِعيٌف، َوإِنَّ بَا َذرٍّ

َ
الِقيَاَمِة أ

ي َعلَيِه  ِ دَّى اذلَّ
َ
َها، َوأ َخَذَها ِِبَقِّ

َ
ِخزٌي َونََداَمٌة، إِالَّ َمْن أ

 «.ِفيَها

** 

1474. Hadis: 

Dari Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku 

berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak 

memberiku kekuasaan (jabatan)?" Beliau memegang 

pundakku dengan tangannya lalu bersabda, "Wahai 

Abu Żar, sesungguhnya engkau adalah orang yang 

lemah dan kekuasaan itu adalah amanah. 

Sesungguhnya kekuasaan itu pada hari kiamat menjadi 

kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang 

mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan 

melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خّصه  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب أبو ذر أن انليب 
ريض -بنصيحة يف شأن اإلمارة وتويلها، وهذا ملا سأل 

أْن يستعمله  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  -اهلل عنه
: -صىل اهلل عليه وسلم-يف الوالية، فقال هل انليب 

"إنك ضعيٌف"، وهذا القول فيه نوع قوة لكن األمانة 
َح لإلنسان بوصفه اذلي هو عليه، إن  تقتيض أن يرُصَّ
قويًّا فقوي، وإن ضعيًفا فضعيف. فيف هذا ديلل ىلع 

ارة أن يكون اإلنسان قويًّا وأن أنه يشرتط لإلم
 -عليه الصالة والسالم-يكون أمينًا؛ ألن الرسول 

قال: "وإنها أمانة"، فإذا اكن قويًّا أمينًا فهذه يه 
الصفات اليت يستحق بها أن يكون أمرًيا وايلًا،  فإن 
اكن قويًّا غرَي أمنٍي، أو أمينًا غرَي قوي، أو ضعيًفا غرَي 

اثلالثة ال ينبيغ أن يكون أمنٍي، فهذه األقسام 
ر القوي؛ ألنَّ هذا  َنا نَُؤمِّ صاحبها أمرًيا.  وعليه فإنَّ
أنفع للناس، فانلاس حيتاجون إىل سلطة وإىل قوة، 
وإذا لم تكن قوة وال سيما مع ضعف ادلين ضاعت 
األمور. فهذا احلديث أصل عظيم يف اجتناب 
الواليات، ال سيما ملن اكن فيه ضعف عن القيام 

** 

Abu Żar mengabarkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengkhususkan nasehat untuknya mengenai 

kepemimpinan dan jabatannya. Hal ini terjadi ketika dia 

- raḍiyallāhu 'anhu- meminta kepada beliau agar 

mengangkatnya sebagai gubernur. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya engkau 

orang yang lemah." Sabda ini mengandung semacam 

ketegasan, akan tetapi amanah itu harus dijelaskan 

kepada orang sesuai dengan keadaan orang itu; jika 

dia kuat, maka ia akan kuat (mengembannya), dan jika 

dia lemah, maka lemah pula (dalam mengembannya). 

Ini mengandung dalil bahwa syarat berkuasa itu harus 

orang yang kuat dan terpercaya (amanah) karena 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya kekuasaan itu amanah," Jika 

seseorang itu kuat dan terpercaya maka inilah sifat-

sifat yang membuatnya berhak menjadi pemimpin dan 

penguasa. Jika ia kuat tapi tidak terpercaya atau 

terpercaya tapi tidak kuat atau lemah tidak terpercaya, 

maka ketiga macam orang ini tidak selayaknya menjadi 

seorang pemimpin. Atas dasar itu, kita harus 

mengangkat pemimpin yang kuat, karena dia orang 

yang paling bermanfaat bagi manusia. Sesungguhnya 

manusia itu membutuhkan kekuasaan dan kekuatan. 

Jika kekuasaan tidak dibarengi kekuatan, apalagi 

dengan kelemahan agama, maka segala hal akan 
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 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < طرق اختيار اإلمام لإلمامة الكربى اتلصنيف:
  ة العظىمادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < رشوط اإلمام

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
اَل تَْستَْعِمليُِن : جتعلين اعماًل، أي جتعلين موظًفا ىلع يشء •

َ
 .أ

 .َمنِْكيِب : املنكب: جمتمع رأس العُضد والكتف •

َها : أي اإلمارة •  .َوإِنَّ

 .ِخزٌي َونََداَمٌة : فضيحة قبيحة ملن لم يقم ِبقها فتجعله يندم ىلع تقدلها •

ا هلا قادًرا ىلع القيام بأعماهلا • َها : أي اكن مستحقًّ  .ِِبَقِّ

 :فوائد احلديث
؛ فاإلسالم ال يعطي اإلمارة من سأهلا وحرص عليها وعمل ىلع طلبها .1  .من طلب الوالية ال يَُوىلَّ

 .من امتنع عنها وكرهها، واكن أهاًل هلا أحق انلاس باإلمارة .2

 .الوالية أمانة عظيمة ومسؤويلة خطرية، فعىل من ويلها أن يراعها حق راعيتها، وأن ال خيون عهد اهلل فيها .3

 .فضل من توىل الوالية واكن أهال هلا، سواء اكن إماًما اعداًل، أو خازنًا أمينًا، أو اعماًل متقنًا .4

مورها ال جيوز هل أن يدخل فيها، وكذلك العاجز عن إصالح مال ايلتيم ال يتوالهأن العاجز عن القيام ِبق .5
ُ
 .وق اإِلمارة وتنفيذ أ

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428ابن كثري، دمشق، بريوت، الفحل، دار 

ظائف تلك الوالية.  وأما اخلزي وانلدامة الواردة يف بو
احلديث، يف قوهل: "وإنها يوم القيامة خزي وندامة" 
فهو يف حق من لم يكن أهاًل هلا، أو اكن أهاًل ولم 

يوم القيامة،  -تعاىل-يعدل فيها، فيخزيه اهلل 
ويفضحه، ويندم ىلع ما فرَّط.  وأما من اكن أهاًل 

فال يشمله الوعيد؛ وذللك انليب للوالية وعدل فيها، 
: "إال من -صىل اهلل عليه وسلم-الكريم استثىن فقال 

أخذها ِبقها، وأدى اذلي عليه فيها"، ذلك أن من 
أخذها ِبقها هل فضل عظيم تظاهرت به األحاديث 
الصحيحة؛ كحديث: "سبعة يظلهم اهلل يف ظله"، ذكر 

منابر منهم "إمام اعدل"، وحديث: "إّن املقسطني ىلع 
 .من نور يوم القيامة"، وغري ذلك

hilang. Hadis ini merupakan dasar yang agung dalam 

menghindari kekuasaan, apalagi bagi orang yang 

memiliki kelemahan untuk melaksanakan tugas-tugas 

kekuasaan ini. Adapun kehinaan dan penyesalan yang 

disebutkan dalam hadis, dalam sabdanya, 

"Sesungguhnya kepemimpinan itu pada hari kiamat 

adalah kehinaan dan penyesalan," adalah bagi orang 

yang tidak layak untuk menerima kekuasaan atau layak 

berkuasa tetapi tidak berlaku adil dalam 

kekuasaannya. Dengan demikian, Allah -Ta'ālā- 

menjadikannya hina pada hari kiamat dan membuka 

aibnya sehingga dia pun menyesali apa yang telah 

dilakukannya. Adapun orang yang layak untuk 

berkuasa dan adil dalam kekuasaannya, maka tidak 

termasuk dalam ancaman ini. Karena itulah, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi pengecualian, 

"Kecuali orang yang mengambilnya dengan hak dan 

menunaikan kewajibannya." Sebab, orang yang 

mengambil kekuasaan dengan hak, baginya 

keutamaan besar sebagaimana dijelaskan dalam 

berbagai Hadis sahih, seperti hadis mengenai tujuh 

orang yang dinaungi Allah, dan hadis bahwa orang-

orang yang berlaku adil berada di atas mimbar-mimbar 

dari cahaya, dan sebagainya. 
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ه. رشح رياض 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428بريوت، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 1426للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، الصاحلني، 

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من 1392بريوت،  -، دار إحياء الرتاث العريب 2املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، ط
ه. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1407، مؤسسة الرسالة، 14ثني، طابلاح

 .ه1423الطبعة األوىل، 
   (3467) الرقم املوحد:
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أبا ذر، إين أراك ضعيًفا، وإين أحب لك ما يا 
أحب نلفِس، ال تأمرن لَع اثنني، وال تولني 

 مال يتيم
 

Wahai Abu Żar, sesungguhnya aku 
melihatmu orang yang lemah, dan 

sesungguhnya aku mencintai untukmu apa 
yang aku cintai untuk diriku. Janganlah 

engkau menjadi pemimpin atas dua orang 
dan janganlah pula engkau mengurus harta 

anak yatim! 

 :احلديث .1475
-قال: قال يل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 

َراَك َضِعيًفا، » -صىل اهلل عليه وسلم
َ
، إِينِّ أ بَا َذرٍّ

َ
يَا أ

ِحبُّ نِلَْفيِس، اَل 
ُ
ِحبُّ لََك َما أ

ُ
َرنَّ ىلَعَ اْثنَنِي، َوإِينِّ أ َمّ

َ
تَأ

 «.َواَل تََولَّنَيَّ َماَل يَتِيمٍ 

** 

1475. Hadis: 

Dari Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepadaku, 

"Wahai Abu Żar, sesungguhnya aku melihatmu orang 

yang lemah, dan sesungguhnya aku mencintai 

untukmu apa yang aku cintai untuk diriku. Janganlah 

engkau menjadi pemimpin atas dua orang dan 

janganlah pula engkau mengurus harta anak yatim"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-أخرب أبو ذر 
قال هل: "إين أراك ضعيفاً وإين أحب لك  -عليه وسلم

ما أحب نلفيس فال تأمرن ىلع اثنني وال تولني ىلع 
عليه الصالة -مال يتيم" هذه أربع مجل بيَّنها الرسول 

أليب ذر:  األوىل: قال هل: "إين أراك ضعيفاً"،  -والسالم
املطابق للواقع حيمل عليه انلصح، وال  وهذا الوصف

حرج ىلع اإلنسان إذا قال لشخص مثال: إن فيك 
كذا وكذا، من باب انلصيحة ال من باب السب 

قال: "إين  -عليه الصالة والسالم-واتلعيري، فانليب 
أراك ضعيفاً".  اثلانية: قال: "وإين أحب لك ما أحبه 

الة عليه الص-نلفيس" وهذا من حسن خلق انليب 
، ملا اكنت اجلملة األوىل فيها يشء من -والسالم

اجلرح قال: "وإين أحب لك ما أحب نلفيس" يعين: لم 
أقل لك ذلك إال أين أحب لك ما أحب نلفيس. 
اثلاثلة: "فال تأمرنَّ ىلع اثنني"، يعين: ال تكن أمريا 
ىلع اثنني، وما زاد فهو من باب أوىل.  واملعىن أن انليب 

نهاه أن يكون أمرًيا؛ ألنه  -ه وسلمصىل اهلل علي-
ضعيف، واإلمارة حتتاج إىل إنسان قوي أمني، قوي 
ِبيث تكون هل سلطة ولكمة حادة؛ وإذا قال فعل، ال 
يكون ضعيفا أمام انلاس؛ ألن انلاس إذا استضعفوا 
الشخص لم يبق هل حرمة عندهم، وجترأ عليه 

** 

Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepadanya, 

"Sesungguhnya aku melihatmu sebagai orang yang 

lemah, dan sesungguhnya aku mencintai untukmu apa 

yang aku cintai untuk diriku. Janganlah engkau menjadi 

pemimpin atas dua orang dan janganlah pula engkau 

mengurus harta anak yatim!" Inilah empat kalimat yang 

dijelaskan oleh Rasul -'alaihiṣ ṣalātu was salāmu- 

kepada Abu Żar: Pertama: Beliau bersabda 

kepadanya, "Sesungguhnya aku melihatmu orang 

yang lemah." Gambaran yang sesuai dengan realita ini 

dapat ditafsirkan sebagai nasihat, dan tidak ada dosa 

bagi manusia jika dia mengatakan kepada seseorang, 

misalnya, "Sesungguhnya dalam dirimu begini dan 

begitu," sebagai nasihat, bukan sebagai celaan dan 

cemoohan. Karena itulah, Nabi -'alaihiṣ ṣalātu was 

salāmu- bersabda, "Sesungguhnya aku melihatmu 

orang yang lemah." Kedua: Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya aku mencintai untukmu apa yang aku 

cintai untuk diriku." Ini merupakan bagian dari akhlak 

baik Nabi -''alaihiṣ ṣalātu was salāmu-. Sebab, kalimat 

yang pertama mengandung suatu celaan, maka beliau 

bersabda, "Sesungguhnya aku mencintai untukmu apa 

yang aku cintai untuk diriku." Maksudnya, aku katakan 

itu karena sesungguhnya aku mencintai untukmu apa 

yang aku cintai untuk diriku. Ketiga: "Janganlah engkau 

memimpin dua orang", yakni, janganlah engkau 

menjadi pemimpin atas dua orang. Tentu saja jumlah 

yang lebih dari itu maka lebih tegas lagi larangannya. 

Artinya bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < رشوط اإلمامة العظىم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .وعدم االكرتاث بأمور ادلنياضعيفاً : ال قدرة دليك ىلع القيام بأعباء الوالية، وذلك ملا اكن عليه من الزهد  •

َرنَّ : ال تتأمرن أي تصري أمريا • مَّ
َ
 .ال تَأ

 .ال تََولَّنَيَّ : أي ال تتولني، وتويل األمر تقدله والقيام به، ومنه ويل ايلتيم: اذلي ييل أمره ويقوم بكفايته •

 .يتيم : هو اذلي مات أبوه قبل أن يبلغ •

 :فوائد احلديث
 .نفسه الضعف عن القيام بأعبائهاحتريم الوالية ملن علم من  .1

 .وجوب حفظ مال ايلتيم وعدم األكل منه بغري حق أو تضييعه .2

 .حرص اإلسالم ىلع املصلحة العامة وأموال ايلتاىم .3

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، 1طه. رياض الصاحلني للنووي، 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

 عز السفهاء، لكن إذا اكن قويًّا ال يتجاوز حدود اهلل
وجل، وال يقرص عن السلطة اليت جعلها اهلل هل فهذا 
هو األمري حقيقة.  الرابعة: "وال تولني مال يتيم" 
وايلتيم هو اذلي مات أبوه قبل أن يبلغ، فنهاه الرسول 

أن يتوىل ىلع مال ايلتيم؛  -عليه الصالة والسالم-
ألنَّ مال ايلتيم حيتاج إىل عناية وحيتاج إىل راعية، 

ذر ضعيف ال يستطيع أن يرَع هذا املال حق وأبو 
راعيته فلهذا قال: "وال تولني مال يتيم" يعين ال تكن 
ويلا عليه دعه لغريك. وليس يف هذا انتقاًصا أليب ذر 
فقد اكن يأمر باملعروف وينىه عن املنكر باإلضافة 
للزهد واتلقشف، ولكنه ضعف يف باب معني وهو 

 .باب الوالية واإلمارة

melarang Abu Żar menjadi pemimpin karena dia lemah. 

Sedangkan kepemimpinan itu sendiri membutuhkan 

orang yang kuat dan terpercaya. Kuat karena dia 

memiliki kekuasaan dan kata-kata yang tajam; jika dia 

berkata, dia mengerjakannya dan tidak lemah di 

hadapan manusia. Sebab, manusia itu apabila telah 

menganggap seseorang lemah, maka tidak akan ada 

lagi penghormatan mereka kepadanya, dan orang-

orang bodoh pun akan berani kepadanya. Tetapi jika 

dia pemberani tanpa melampaui batasan-batasan Allah 

-'Azza wa Jalla- dan tidak lalai dengan kekuasaan yang 

telah Allah berikan kepadanya, maka inilah pemimpin 

sejati. Keempat: "Dan janganlah engkau mengurus 

harta anak yatim." Anak yatim adalah anak yang telah 

ditinggal bapaknya sebelum usia balig. Rasul -'alaihiṣ 

ṣalātu was salāmu- melarang Abu Żar untuk mengurus 

harta anak yatim karena harta anak yatim itu 

membutuhkan penjagaan. Sementara itu Abu Żar 

adalah orang lemah yang tidak akan mampu menjaga 

harta ini dengan sebenar-benarnya. Karena itulah 

beliau bersabda, "Dan janganlah engkau mengurus 

harta anak yatim." Yakni, janganlah engkau menjadi 

wali hartanya dan biarkanlah untuk selainmu. Ini tidak 

berarti penghinaan terhadap Abu Żar. Sebab, ia sendiri 

sudah biasa menyuruh kepada yang makruf dan 

melarang kemungkaran di tambah lagi dengan sikap 

zuhud dan hidup berkekurangan. Hanya saja ia lemah 

dalam satu hal tertentu, yaitu dalam hal kepengurusan 

dan kepemimpinan. 
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ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ 1430ياض، ، كنوز إشبيليا، الر1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح 1426ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (3311) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واحلسبة < السياسة الرشعية < حق اإلمام ىلع الرعيةادلعوة  اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا 
  فلكم وعليهم

"Mereka (para penguasa) mengimami salat 
kalian. Jika (salat) mereka benar, kalian 

(dan mereka) mendapatkan bagian 
pahalanya. Namun jika mereka salah kalian 

tetap mendapatkan pahala dan mereka 
mendapatkan dosa". 

 :احلديث .1476
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قال: "يَُصلُّوَن لكم، فإن أصابوا  -اهلل عليه وسلم
 فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم".

** 

1476. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Mereka (para penguasa) mengimami salat kalian. Jika 

(salat) mereka benar, kalian (dan mereka) 

mendapatkan bagian pahalanya. Namun jika mereka 

salah kalian tetap mendapatkan pahala dan mereka 

mendapatkan dosa". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن هناك أئمة يعين  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
أمراء يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم وهلم األجر، 

وعليهم وزر وإن أساءوا فلكم األجر ىلع الصالة 
اإلساءة فيها، وهذا وإن اكن يف األمراء فإنه يشمل 
أيًضا أئمة املساجد، لك منهم ىلع حسب إحسانه 
للصالة أو إساءتها، ويف احلديث إشارة إىل أنه جيب 
الصرب ىلع والة األمر وإن أساءوا يف الصالة وإن لم 
يصلوها ىلع وقتها، فإن الواجب أال نشذ عنهم وأن 

جلماعة كما يؤخرون، وحينئذ يكون نؤخر صالة ا
تأخرينا للصالة عن أول وقتها يكون تأخرًيا بعذر 
ألجل موافقة اجلماعة وعدم الشذوذ ويكون 
بالنسبة نلا كأننا صلينا يف أول الوقت، واتلأخري 
مرشوط بأال خيرج وقت الصالة، وأن الشذوذ عن 
انلاس وعن والة األمور وابلعد عنهم وإثارة انلاس 

ونرش مساوئهم لك هذا جمانب لدلين  عليهم
 .اإلساليم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

akan ada para imam, yaitu para penguasa yang 

mengimami salat kalian. Jika mereka salat dengan baik 

maka bagi kalian dan mereka pahala. Jika mereka salat 

dengan buruk maka bagi kalian pahala salat dan bagi 

mereka dosa keburukan dalam salat. Meskipun hadis 

ini tertuju pada para penguasa, namun ia juga 

mencakup para imam masjid. Masing-masing mereka 

mendapatkan balasan sesuai dengan baik dan 

buruknya salatnya. Hadis ini mengandung isyarat untuk 

sabar terhadap para pemimpin meskipun mereka salat 

dengan buruk dan walaupun mereka tidak 

melaksanakan salat tepat pada waktunya. Adapun 

kewajiban kita adalah tidak menyelisihi mereka dan 

hendaknya mengakhirkan salat berjamaah 

sebagaimana mereka mengakhirkannya, karena pada 

saat itu tindakan kita mengakhirkan salat dari awal 

waktunya merupakan penangguhan dengan alasan 

agar sesuai dengan jamaah dan tidak adanya 

perselisihan dengan mereka, sehingga bagi kita 

seakan-akan tetap melaksanakan salat di awal waktu. 

Tentunya syarat pengakhiran atau penundaan ini 

adalah tidak boleh keluar dari waktu salat. Adapun 

menyelisihi amalan orang banyak dan para pemimpin, 

menjauh dari mereka, memprovokasi manusia 

terhadap mereka, dan menyebarkan keburukan-

keburukan mereka, maka merupakan hal-hal yang 

tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 
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  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يصلون لكم : يصيل األئمة إلقامة اجلماعة لكم •

 .فلكم : األجر لكم وهلم أيًضا •

 .فلكم وعليهم : إن أخطأوا فلكم األجر وعليهم الوزر •

 :فوائد احلديث
 .الرد ىلع من يزعم أنه إذا فسدت صالة اإلمام فسدت صالة املأموم، وصحة صالة املأمومني قال بها اجلمهور من الفقهاء .1

ا ىلع وقتها فإن الواجب أال نشذ عنهم وأن ال نؤخر يف احلديث إشارة إىل أنه جيب الصرب ىلع والة األمر وإن أساءوا يف الصالة وإن لم يصلوه .2
 .الصالة كما يؤخرونها

 .بيان فضل صالة اجلماعة .3

 .اإلمام ضامن بمعىن أنه يتحمل خطأ بعض املأمومني خلفه، وال حيملون خطأه فتصح صالتهم دونه عند وجود خلل يف الصالة .4

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1نارص انلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن 
لرسالة، الطبعة صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة ا

م.         1997 - ـه1418ه.  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش: 1407عة الرابعة عرش، ه، الطب1397األوىل، 
ه.    رشح رياض الصاحلني، 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د.ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، 

ه. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: 1426أيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: ت
عه: حممد بن أرشف ىلع مجعه وطب -رمحه اهلل-ه. جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز 1423عبد العزيز آل محد, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 

 .سعد الشويعر
   (4931) الرقم املوحد:

 





ريخة واتلاسريالث حاديأ
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < وفاته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نلعيمالرفيق األىلع : واملقصود بالرفيق األىلع : مرافقة اذلين أنعم اهلل عليهم من انلبيني والصديقني والشهداء والصاحلني يف أىلع جنات ا •

 :فوائد احلديث
 .سبحانه لربه ولقائه اخلري، من فيه ملا املوت فاختار واحلياة، املوت بني خرّي  وسلم عليه اهلل صىل– بيان أن انليب .1

 .ينبيغ للمريض طلب املغفرة والرمحة، وال يقنط وال ييأس من رمحة اهلل .2

 .يستحب للمؤمن أن يكرث من اخلري حىت ولو ىلع فراش املوت .3

 .عالمات املوت تفريغ القلب من اتلعلق  بادلنيا عند نزول .4

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث 1422صحيح ابلخاري, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار طوق انلجاة, الطبعة األوىل، 
لسليم ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني 1426العريب, بريوت. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني, دار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة: 

ه.  االستذاكر البن 1407اهلاليل, دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
 .ه1421عبد الرب, ت: سالم حممد عطا، حممد يلع معوض, دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل، 

   (5472) الرقم املوحد:

 Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah  امهلل اغفر يل وارمحين، وأحلقين بالرفيق األلَع
aku. Kirimlah aku menuju teman tertinggi 

 :احلديث .1477
-نليب ، قالت: سمعت ا-ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

، َيُقوُل:  -صىل اهلل عليه وسلم اللَُّهمَّ »وَُهَو ُمْستَِنٌد إيَلَّ
ىلْعَ 

َ
ِفيِق األ حْلِْقيِن بالرَّ

َ
 .«اْغِفْر يِل وارمَْحيِْن، وأ

** 

1477. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, dia berkata, "Aku 

pernah mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda sambil bersandar kepadaku, "Ya Allah, 

ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kirimlah aku 

menuju teman tertinggi." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ملا اقرتب أجل رسول اهلل 
وهو  -ريض اهلل عنها-استند إىل أم املؤمنني اعئشة 

يسأل ربه أن يلحقه بالرفيق  وهم انلبيون 
 .والصديقون والشهداء والصاحلون

** 

Ketika ajal Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

dekat, beliau bersandar ke ibunda kaum mukminin 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- sambil berdoa kepada 

Rabbnya untuk digabungkan dengan teman tertinggi 

yaitu golongan para Nabi, para as-ṣiddīqīn dan 

syuhada serta kaum yang saleh. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

340 
 

 

انطلَق ثالثُة َنَفٍر ممن اكن قبلكم حىت آواهم 
املبِيُت إىل ََغٍر فدخلوه، فاُنَدَرْت صخرةٌ من 

ْت عليهم الغار  اجلبل فَسدَّ
 

Tiga orang dari umat sebelum kalian 
pernah bepergian, hingga mereka harus 

bermalam di sebuah goa. Mereka pun 
memasukinya. Lalu sebuah batu besar dari 

gunung bergelinding hingga menutup 
mereka (dalam) goa itu. Mereka pun 

berkata, “Sesungguhnya tidak ada yang 
dapat menyelamatkan kalian dari batu 

besar ini kecuali jika kalian berdoa kepada 
Allah dengan amal-amal saleh kalian. 

 :احلديث .1478
قال: سمعت  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

انطلق »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ثالثة نفر ممن اكن قبلكم حىت آواهم املبيت إىل اغر 
فدخلوه، فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم 
 الغار، فقالوا: إنَُّه اَل ُينِْجيُكْم من هذه الصخرة إال

أن تدعوا اهلل بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: 
ْغِبُق 

َ
اللُهمَّ اكن يل أبوان شيخان كبريان، وكنُت اَل أ

قبلهما أهال، وال ماال فنأى يب طلب الشجر يوما فلم 
ِرْح عليهما حىت ناما، فحلبت هلما َغبُوَقُهَما 

َ
أ

ْن أْغِبَق 
َ
فوجدتهما نائمني، فكرهت أن أوقظهما وأ

 -والقدح ىلع يدي-أو ماال، فلبثت قبلهما أهال 
بْيَُة  أنتظر استيقاظهما حىت بَِرَق الَفْجُر والصِّ
َيتََضاَغْون عند قديم، فاستيقظا فرشبا َغبُوَقُهما، 
ْج عنا  اللَُّهمَّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك َفَفرِّ
ما حنن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا ال 

خر: اللَُّهمَّ إنَُّه اكنت يستطيعون اخلروج منه. قال اآل
ويف رواية: كنت -يل ابنة عم، اكنت أحب انلاس إيلَّ 

فأردتها ىلع  -أحبها كأشد ما حيب الرجال النساء
ْت بها َسنٌَة من السنني  لَمَّ

َ
نفسها فامتنعت مين حىت أ

 َ فجاءتين فأعطيتها عرشين ومئة دينار ىلع أْن خُتَيلِّ
ويف -قدرت عليها  بيين وبني نفسها ففعلت، حىت إذا

قالْت: اتَِّق اهلَل واَل  -رواية: فلما قعدت بني رجليها
َتُفضَّ اخلَاَتَم إال ِبقه، فانرصفت عنها ويه أحب 
انلاس إيلَّ وتركت اذلهب اذلي أعطيتها، اللَُّهمَّ إْن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافُْرْج َعنَّا ما حنن 

تطيعون فيه، فانفرجت الصخرة، غري أنهم ال يس
َجَراَء 

ُ
اخلروج منها. وقال اثلالث: اللَُّهمَّ استأجرت أ

** 

1478. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū' (Nabi bersabda), Tiga orang dari umat sebelum 

kalian pernah bepergian, hingga mereka harus 

bermalam di sebuah goa. Mereka pun memasukinya. 

Lalu sebongkah batu besar dari gunung bergelinding 

hingga menutup mereka (dalam) goa itu. Mereka pun 

berkata, “Sesungguhnya tidak ada yang dapat 

menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali jika kalian 

berdoa kepada Allah dengan amal-amal saleh kalian. 

Seorang dari mereka berdoa: “Ya Allah, aku 

mempunyai dua orang tua yang lanjut usia. Dan aku 

tidak memberikan minuman susu kepada keluarga dan 

budakku sebelum mereka. Pada suatu hari, aku pergi 

jauh mencari pohon, hingga saat aku pulang ke rumah 

mereka berdua telah tertidur. Maka akupun 

memerahkan susu untuk keduanya, namun aku 

menemui mereka telah tertidur. Tapi aku tidak mau 

membangunkan mereka atau memberikan susu itu 

kepada keluarga dan budakku. Maka akupun tetap 

menunggu mereka bangun –dengan wadah susu itu di 

tanganku-, hingga waktu fajar menyingsing dan anak-

anakku menangis-nangis di kedua kakiku karena lapar. 

Lalu kedua orangtuaku bangun, kemudian meminum 

susunya. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu karena 

mengharap rida-Mu, maka bebaskan kami dari 

keadaan (himpitan) batu ini.” Maka batu itu bergeser 

sedikit, dan mereka belum dapat keluar darinya. Lalu 

yang lain berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya aku punya 

seorang saudari sepupu. Ia adalah wanita yang paling 

kucintai –dalam riwayat lain: aku mencintainya 

sedemikian rupa sebagaimana pria mencintai wanita-. 

Aku sangat ingin berzina dengannya, namun ia 

menolakku. Hingga terjadilah tahun paceklik. Ia datang 

menemuiku, kemudian aku memberinya 120 dinar 

dengan syarat ia membiarkan aku melakukan 

hubungan suami-istri dengannya. Dan ia pun 

menyetujuinya. Hingga ketika aku hampir 

melakukannya –dalam riwayat lain: ketika aku telah 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

وأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك اذلي هل 
ْرُت أجره حىت كرثت منه األموال،  وذهب، فَثمَّ
فجاءين بعد حني، فقال: يا عبد اهلل، أدِّ إِيَلَّ أجري، 
فقلت: لك ما ترى من أجرك: من اإلبل وابلقر والغنم 

فقال: يا عبد اهلل، ال تَْستَْهِزىْء يب! فقلت:  والرقيق،
اَل أْستَْهِزئ بك، فأخذه لكه فاستاقه فلم يرتك منه 
شيئا، الَلُهمَّ إْن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافُْرْج 

 «.َعنَّا ما حنن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون

duduk di antara kedua kakinya-, ia berkata, “Takutlah 

kepada Allah! Janganlah engkau merusak segel 

kecuali dengan (cara) semestinya.” Aku pun 

meninggalkannya meskipun ia adalah orang yang 

sangat kucintai, dan aku relakan emas yang kuberikan 

padanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena 

mengharapkan rida-Mu, maka bebaskan kami dari 

kondisi ini.” Lalu batu itu bergeser, namun mereka 

belum dapat keluar darinya. Lalu yang ketiga berdoa, 

“Ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang 

dan membayarkan upah mereka, kecuali satu orang 

yang pergi meninggalkan upahnya. Akupun 

mengembangkan upah itu hingga harta itu menjadi 

banyak. Beberapa waktu kemudian, ia datang 

menemuiku. Ia berkata, “Wahai hamba Allah, 

berikanlah upahku.” Aku pun berkata, “Semua yang 

engkau lihat ini adalah upahmu, berupa: unta, sapi, 

kambing dan budak.” Ia berkata, “Wahai hamba Allah, 

jangan memperolok-olokku!” Aku menjawab, “Aku tidak 

memperolokmu.” Maka ia pun mengambil semuanya 

tanpa menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika aku 

melakukan itu karena mengharapkan rida-Mu, maka 

bebaskan kami dari kondisi ini.” Lalu batu itupun 

bergeser, lalu mereka pun keluar dari goa tersebut. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن انطلق ثالثة رجال، فدفعهم طلب ابليات إىل 
يلجأوا إىل الكهف، فاحنَدرَْت صخرٌة من اجلبل 
ْت عليهم الكهف، ولم يستطيعوا أن يزحزحوها؛  فَسدَّ

-ألنها صخرة كبرية، فرأوا أن يتوسلوا إىل اهلل 
بصالح أعماهلم. أما األول فذكر أن  -سبحانه وتعاىل

هل أبوين شيخني كبريين واكن هل غنم، فاكن يرسح 
هار، وحيلب الغنم، ويعطي فيها ثم يرجع يف آخر انل

ثم يعطي بقية أهله  -الشيخني الكبريين -أبويه
وماهل، فيقول: بعد يب طلب الشجر اذلي يراعه. فرجع، 
فوجد أبويه قد ناما، فنظر، هل يسيق أهله وماهل قبل 
أبويه، أو ينتظر حىت برق الفجر، فاختار أن ينتظر 

ما ، فل-وهو ينتظر استيقاظ أبويه-حىت يطلع الفجر 
استيقظا ورشبا اللنب سىق أهله وماهل، ثم قال: امهلل 

 -فعلته من أجلك -إن كنت خملصاً يف عميل هذا
فافرج عنا ما حنن فيه، انفرجت الصخرة، لكن 

** 

Ada tiga orang bepergian, mereka terpaksa mencari 

tempat bermalam hingga mereka berlindung ke dalam 

goa. Tiba-tiba jatuhlah sebongkah batu besar dari 

gunung lalu menutup pintu goa itu. Mereka tidak dapat 

menggesernya karena batu itu adalah batu besar, lalu 

mereka berpendapat untuk bertawasul kepada Allah –

Subḥānahu wa Ta’ālā- dengan amal-amal saleh 

mereka. Adapun orang pertama menceritakan bahwa 

ia memiliki dua orang tua yang sudah sepuh. Dia 

memiliki seekor kambing. Ia keluar pagi-pagi buta 

untuk menggembalakan kambingnya kemudian pulang 

sore hari, lalu memerah susu kambing itu dan 

memberikan untuk kedua orang tuanya –yang sudah 

sepuh- kemudian ia memberikan sisanya kepada 

keluarga dan budaknya. Ia berkata: suatu hari aku 

pergi jauh untuk mencari pepohonan (rumput) untuk 

kambing yang digembalakan, lantas ia pulang. 

Kemudian ia mendapati kedua orangtuanya telah tidur. 

Lalu ia berfikir apakah akan memberi minum keluarga 

dan budaknya sebelum kedua orangtuanya, ataukah ia 

menunggu sampai terbit fajar. Maka ia memilih untuk 

menunggu sampai terbit fajar –sedangkan ia sendiri 
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انفراًجا ال يستطيعون اخلروج منه. أما اثلاين: فتوسل 
إىل اهلل عز وجل بالعفة اتلامة، وذلك أنه اكن هل ابنة 

ا شديًدا كأشد ما حيب الرجال عم، واكن حيبها حبًّ 
والعياذ  -النساء "فأرادها ىلع نفسها"، أي أرادها

بالزنا؛ لزيِن بها، ولكنها لم توافق وأبت، ثم  -باهلل
أصابها فقر وحاجة فاضطرت إىل أن جتود بنفسها يف 
الزنا من أجل الرضورة، وهذا ال جيوز، ولكن ىلع لك 

طاها مائة حال، هذا اذلي حصل، فجاءت إيله، فأع
وعرشين دينارا من أجل أن تمكنه من نفسها، 
ففعلت من أجل احلاجة والرضورة، فلما جلس منها 
جملس الرجل من امرأته ىلع أنه يريد أن يفعل بها، 
قالت هل هذه اللكمة العجيبة العظيمة: "اتق اهلل، وال 
تفض اخلاتم إال ِبقه"، فقام عنها ويه أحب انلاس 

وترك هلا  -عز وجل-ف اهلل إيله، لكن أدركه خو
اذلهب اذلي أعطاها، ثم قال: "امهلل إن كنت فعلت 
هذا ألجلك فافرج عنا ما حنن فيه، فانفرجت 
الصخرة، إال أنهم ال يستطيعون اخلروج". وأما 

باألمانة  -سبحانه وتعاىل-اثلالث: فتوسل إىل اهلل 
واإلصالح واإلخالص يف العمل، فإنه يذكر أنه 

ىلع عمل من األعمال، فأعطاهم  استأجر أجراء
أجورهم، إال رجاًل واحًدا ترك أجره فلم يأخذه، فقام 
هذا املستأجر فثمر املال، فصار يتكسب به بابليع 
والرشاء وغري ذلك، حىت نما وصار منه إبل وبقر 
وغنم ورقيق وأموال عظيمة. فجاءه بعد حني، فقال 

ترى فهو  هل: يا عبد اهلل أعطين أجري، فقال هل: لك ما
لك، من اإلبل وابلقر والغنم والرقيق، فقال: ال 
تستهزئ يب، األجرة اليت يل عندك قليلة، كيف يل لك 
ما أرى من اإلبل وابلقر والغنم والرقيق؟ ال تستهزيء 
يب. فقال: هو لك، فأخذه واستاقه لكه ولم يرتك هل 
شيئًا، ثم قال: "امهلل إن كنت فعلت ذلك من أجلك 

ا حنن فيه، فانفرجت الصخرة، وانفتح فافرج عنا م
ابلاب، فخرجوا يمشون"؛ ألنهم توسلوا إىل اهلل بصالح 

 .-عز وجل-أعماهلم اليت فعلوها إخالصاً هلل 

menunggu orang tuanya bangun-. Tatkala kedua 

orangtuanya telah bangun dan meminum susu 

tersebut, ia pun memberi minum keluarga dan 

budaknya. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, jika aku 

ikhlas melakukan amalku ini –aku melakukannya 

karenaMu- maka berikanlah kami jalan keluar dari 

kesulitan yang kami hadapi, maka bergeserlah batu 

besar itu, namun mereka belum bisa keluar dari goa itu. 

Adapun orang kedua: Dia bertawasul kepada Allah -

‘Azza wa Jalla- dengan menjaga kehormatan diri, yaitu 

dahulu dia memiliki seorang sepupu (putri pamannya), 

ia sangat mencintainya seperti besarnya cinta lelaki 

kepada wanita, lalu ia menginginkan putri pamannya 

itu, yakni ia ingin –wal ‘iyāżubillāh- berzina dengannya. 

Akan tetapi putri pamannya tidak menyetujui 

keinginannya dan enggan untuk melakukannya. 

Kemudian suatu saat putri pamannya tersebut tertimpa 

kefakiran dan kebutuhan yang mendesak, lantas ia 

terpaksa menyerahkan dirinya untuk berzina karena 

dalam keadaan darurat. Dan ini tidak diperbolehkan. 

Akan tetapi, bagaimanapun inilah yang telah terjadi. 

Lalu putri pamannya tersebut menemuinya. Lantas dia 

memberikan putri pamannya 120 (seratus dua puluh) 

dinar agar ia mau menyerahkan diri untuknya. Maka 

putri pamannya bersedia melakukannya karena sangat 

butuh dengan uang tersebut dan dalam kondisi darurat. 

Tatkala dia duduk di hadapan putri pamannya seperti 

duduknya lelaki yang ingin menggauli istrinya, putri 

pamannya mengucapkan kalimat yang menakjubkan 

dan agung ini, “Bertakwalah kepada Allah, dan 

janganlah memecahkan cincin (segel) kecuali dengan 

cara yang hak.” Lantas dia pun langsung berdiri 

(meninggalkannya) padahal putri pamannya tersebut 

adalah manusia yang paling ia cintai, namun ia diliputi 

rasa takut kepada Allah -‘azza wa jalla-, dan dia 

meninggalkan emas (dinar) yang telah ia berikan untuk 

putri pamannya tersebut. Kemudian dia berkata, “Ya 

Allah, jika aku melakukan ini karena-Mu, maka 

berikanlah kami jalan keluar dari kesulitan yang kami 

hadapi, maka bergeserlah batu besar itu, namun 

mereka belum bisa keluar dari gua itu.” Adapun orang 

ketiga: Dia bertawasul kepada Allah -Subḥānahu wa 

Ta’ālā- dengan sifat amanah, berbuat baik, dan 

keikhlasan di dalam beramal. Dia menyebutkan bahwa 

dia menyewa beberapa pekerja untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Lalu dia memberikan upah mereka, kecuali 

satu orang yang meninggalkan upahnya dan belum 

mengambilnya. Maka orang yang menyewa ini 

mengembangkan harta (upah) tersebut. Ia berniaga 

dengannya dengan membeli barang, menjualnya, dan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ريخ < اتلاريخ < قصص وأحوال األمم السابقةالسرية واتلا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .العرشة نفر : ما بني اثلالثة إىل •
 .آواهم املبيت إىل اغر : أي دفعهم طلب ابليات إىل أن يلجأوا إىل الغار.والغار: الكهف •

 .ال أغبق : الَغبوق: رشب اللنب وقت العشاء •

 .فنأى يب طلب الشجر : نأى: بعد، واملراد: أنه بعد به طلب الشجر لغنمه عن املاكن اذلي اعتاده •

ِرح عليهما : فلم أرجع إيلهما •
ُ
 .فلم أ

 .الَقَدح : إِنَاء يرشب بِِه الَماء وحَنْوه •

 .برق الفجر : طلع وظهر •

 .يتضاَغون : يصيحون ويستغيثون من اجلوع •

 .ابتغاء وجهك : طلبا لرضاك بإخالص وجترد •

 .ففرج : داعء من اتلفريج؛ أي: افتح •

 .فأردتها : كناية عن طلب اجلماع، واملراد الزنا •

 .أملت : نزلت •

 .السنة : اجلدب والفقر •

 .قدرت عليها : تمكنت من الوقاع بها من غري معارض •

 .ال تفض : الفض: الكرس والفتح •

 .اخلاتم : كناية عن ابلاكرة •

 .إال ِبقه : بزواج مرشوع •

 .فثمرت أجره : كرثت أجره بتنميته حىت أصبح ماال كثريا •

lain sebagainya. Hingga upah tersebut berkembang 

dan dapat menghasilkan unta, sapi, kambing, budak, 

dan harta yang sangat banyak. Kemudian suatu saat 

pekerja tersebut menemuinya, lalu pekerja itu berkata 

kepadanya, "Wahai hamba Allah, berikanlah upahku." 

Ia pun menjawab, "Semua yang engkau lihat mulai dari 

unta, sapi, kambing, dan budak adalah milikmu." Lalu 

pekerja tersebut berkata, Janganlah menghinaku, upah 

milikku yang ada padamu jumlahnya sedikit, 

bagaimana bisa semua yang engkau perlihatkan dari 

unta, sapi, kambing, dan budak adalah milikku? 

Janganlah menghinaku. Dia pun menjawab, "Itu semua 

milikmu". Lalu pekerja itu pun mengambil semuanya 

dan tidak meninggalkan untuknya (orang yang 

menyewa) sedikitpun. Kemudian dia berkata, “Ya Allah, 

jika aku melakukan ini karena-Mu, maka berikanlah 

kami jalan keluar dari kesulitan yang kami hadapi. 

Maka bergeserlah batu besar itu, dan terbukalah pintu 

goa, lalu mereka berjalan keluar.” Hal itu terjadi karena 

mereka bertawasul dengan amal saleh yang mereka 

lakukan ikhlas karena Allah -‘Azza wa Jalla-. 
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 .أغبق أهال : أسقيهم الغبوق •

 .، يعين: يُرضع صغارها من أمهاتهاوال ماال : أي: من رقيق وخدم.وحُيتمل املال: اإلبل •

 :فوائد احلديث
 .بصالح العمل -تعاىل-استحباب ادلاعء وقت الكرب وغريه، واتلوسل إىل اهلل  .1

 .فضيلة بر الوادلين وفضل خدمتهما وإيثارهما ىلع من سواهما من الودل والزوجة .2

 .ًصاخال -تعاىل-احلض ىلع العفاف عن املحرمات، وال سيما بعد القدرة عليها، وترك ذلك هلل  .3

 .فضل حسن العهد وأداء األمانة، والسماحة يف املعاملة .4

 .بصدق وإخالص يف الشدائد، وال سيما من سبق هل عمل صالح -تعاىل-استجابة داعء من توجه إىل اهلل  .5

 .إثبات كرامات أويلاء اهلل الصاحلني .6

 املراجع:املصادر و

 - ـه1407ني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،، مصطىف اخلن وابلغا ومستو والرشبيج وحممد أم
م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، 1987

م. بهجة انلاظرين رشح 2009 - ـه1430وز إشبيليا، الطبعة: األوىل، ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد العمار، نرش: دار كن1426الرياض، الطبعة: 
بلنان، الطبعة: اثلانية. صحيح ابلخاري،  -رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
 .بريوت -عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (6465) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يدع : يرتك •

 .خشية : خوف •

 :فوائد احلديث
 .ىلع اتلخفيف واتليسري ىلع أمته يف ادلين -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .1

 .، وعدم جواز اخلروج عن هديه قوال أو فعال أو تقريرا-صىل اهلل عليه وسلم-وجوب االقتداء بانليب  .2

 .الغلو يف ادلين سبب يف العجز عن القيام باملرشوع .3

 .ترك املستحب من األعمال إذا انبىن ىلع تركه مصلحة رشعية .4

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار 1987 - ـه1407لرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: ا
ه. صحيح 1418الطبعة األوىل -ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422م ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقي
 .حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

   (4228) الرقم املوحد:

يَلََدُع  -صَّل اهلل عليه وسلم- اهللِ إِْن اَكَن رسوُل 
ْن َيْعَمَل 

َ
ْن َيْعَمَل بِِه؛ َخْشَيَة أ

َ
الَعَمَل، وهو حُيِبُّ أ

 بِِه انلَّاُس َفُيْفَرَض َعلَْيِهمْ 
 

Sungguh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam pernah meninggalkan satu amal, 

padahal beliau suka mengerjakannya, 
karena takut orang-orang mengikutinya 
(mencontohnya) lalu diwajibkan kepada 

mereka. 

 :احلديث .1479
قالت: ِإْن  -ريض اهلل عنها-عن أم املؤمنني اعئشة 

يَلََدُع الَعَمَل،  -صىل اهلل عليه وسلم-اَكَن رسوُل اهلِل 
ْن َيْعَمَل بِِه انلَّاُس 

َ
ْن َيْعَمَل بِِه؛ َخْشيََة أ

َ
وهو حُيِبُّ أ

 َفيُْفَرَض َعلَيِْهْم.

** 

1479. Hadis: 

Sungguh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

pernah meninggalkan satu amal, padahal beliau suka 

mengerjakannya, karena takut orang-orang 

mengikutinya (mencontohnya) lalu diwajibkan kepada 

mereka. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن يرتك العمل وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
حيب أن يفعله، ئلال يعمل به انلاس، فيكون سبًبا يف 

-فرضه عليهم، فتلحقهم بذلك مشقة عظيمة وهو 
 .يكره إحلاق املشقة بهم -عليه الصالة والسالم

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sudah 

biasa meninggalkan satu amal padahal beliau suka 

mengerjakannya, agar orang-orang tidak 

mengamalkannya lalu menjadi sebab diwajibkannya 

hal itu kepada mereka. Dengan demikian bakal 

menimbulkan kesulitan yang besar bagi mereka. 

Padahal Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

tidak suka menimpakan kesulitan pada mereka. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َشنَّة : قِربة •

 .َكَرْعنَا : تناونلا املاء بالفم من غري إناء وال كف •

 :فوائد احلديث
 .جواز رشب املاء من منبعه مبارشة .1

 .ال بأس برشب املاء ابلارد يف ايلوم احلار .2

 .وعدم مفارقته -صىل اهلل عليه وسلم-دوام مصاحبة أصحاب رسول اهلل  .3

 .جيوز للرجل أن يطلب السقيا من غريه من زائد حاجته بال إحلاق رضر هل .4

 املراجع:املصادر و

م. 2007 - ـه1428بريوت، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، الطبعة األوىل،  -رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
عالن، نرش دار الكتاب العريب، بدون تاريخ. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن 

إِْن اكن ِعْنَدَك َماٌء بَاَت هذه الليلَة يف َشَنٍَّة وإاِلَّ 
  َكرَْعَنا

Adakah engkau mempunyai air yang telah 
diinapkan dalam bejana kulit malam ini? 

Jika tidak kami akan minum langsung dari 
mulut kami. 

 :احلديث .1480
نَّ رسوَل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

َ
أ

َدَخَل ىلع رجٍل ِمَن  -صىل اهلل عليه وسلم- اهللِ 
نَْصاِر، ومعه صاحٌب هل، فقال رسوُل اهللِ 

َ
صىل اهلل -األ

إِْن اكن ِعنَْدَك َماٌء بَاَت هذه الليلَة يف »: -عليه وسلم
 .«َشنٍَّة وإاِلَّ َكَرْعَنا

** 

1480. Hadis: 

Dari Jabir Radhiyallahu ‘Anhu: Bahwa Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk ke rumah salah 

seorang lelaki Anshar bersama seorang sahabatnya, 

lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata 

kepadanya: “Adakah engkau mempunyai air yang telah 

diinapkan dalam bejana kulit malam ini? Jika tidak kami 

akan minum langsung dari mulut kami.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -: دخل رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-قال جابر 
ىلع رجل من األنصار، يقال: إنه أبو  -اهلل عليه وسلم

، ومعه -ريض اهلل عنه-اهليثم بن اتليهان األنصاري 
، فسأهل -ريض اهلل عنه-أبو بكر  صاحب هل وهو

إن اكن عنده ماء بائت  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
يف قربة، واكن الوقت صائفا، واحلكمة من ذلك أن 
املاء ابلائت يكون باردا، وإال تناونلا املاء بالفم من 

 .غري إناء وال كف

** 

Jabir Radhiyallahu ‘Anhu berkata: Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk ke rumah salah 

seorang lelaki Anshar, ada yang mengatakan: dia 

adalah Abu Haitsam bin at-Tihan al-Anshari 

Radhiyallahu ‘Anhu, beliau bersama sahabatnya yaitu 

Abu Bakar Radhiyallahu ‘Anhu, lantas Nabi Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya: Adakah ia 

memiliki air yang telah diinapkan dalam sebuah bejana 

dari kulit, dan pada waktu itu sedang musim panas. 

Hikmah dari hal itu adalah bahwa air yang diinapkan 

akan menjadi dingin/segar. Jika tidak maka kami akan 

minum langsung dengan mulut tanpa menggunakan 

bejana dan tidak juga telapak tangan. 
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ه. صحيح 1418م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 1987 - ـه1407الطبعة: الرابعة عرش، 
 .ه1422عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل،  ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة

   (4230) الرقم املوحد:
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اًرا إِنَّ اهلَل َجَعليَِن َعْبًدا َكِريًما، ولم جَيَْعليِْن َجبَّ 
  َعنِيًدا

Sesungguhnya Allah menjadikanku seorang 
hamba yang mulia dan bukan sebagai 

orang yang angkuh lagi kejam 

 :احلديث .1481
قال: اكن للنيبِّ  -ريض اهلل عنه-عن عبِد اهلِل بِن برُْسٍ 

اُء حيملها  -صىل اهلل عليه وسلم- َقْصَعٌة يقاُل هلا: الَغرَّ
ْرَبَعُة رَِجاٍل؛ فلما

َ
يِتَ بتلك  أ

ُ
ىَح أ ْضَحْوا وَسَجُدوا الضُّ

َ
أ

ا  -يعين َوقَْد ثُرَِد فيها-الَقْصَعِة  وا عليها، فلَمَّ فاتَلفُّ
فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-َكرُثُوا َجثَا رسوُل اهلِل 

: ما هذه اجِللَْسُة؟ فقال رسوُل اهلِل  صىل اهلل -أعرايٌبّ
َكِريًما، ولم  ِإنَّ اهلَل َجَعليَِن َعبًْدا»: -عليه وسلم

صىل اهلل -، ثم قال رسوُل اهلِل «جَيَْعليِْن َجبَّاًرا َعِنيًدا
لُكُوا ِمْن َحَوايَلَْها، وَدُعوا ِذْرَوَتَها ُيبَارَْك »: -عليه وسلم

 .«ِفيَها

** 

1481. Hadis: 

Dari Abdullah bin Busr -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: 

"Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memiliki 

sebuah mangkuk besar yang disebut Al-Garrā' yang 

biasanya harus dibawa oleh empat orang. Pada waktu 

duha setelah mereka salat duha, mangkuk itu 

dibawakan dan telah berisikan makanan di dalamnya. 

Mereka berkumpul mengelilingi mangkuk tersebut. 

Ketika mereka telah banyak, Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- duduk berlutut. Seorang Arab baduwi 

berkata, "Duduk apa ini?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Allah 

menjadikanku seorang hamba yang mulia dan bukan 

sebagai orang yang angkuh lagi kejam." Lantas beliau 

meneruskan, "Makanlah dari sisi-sisinya dan biarkan 

dulu bagian yang paling atas (tengahnya), niscaya ia 

(makanan itu) akan diberkahi." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن للنيب صىل اهلل عليه وسلم واعء يؤلك فيه يقال هل 
الغراء حيملها أربعة رجال، فلما دخلوا يف وقت 
الضىح وصلوا صالة الضىح يجء بها وفُتَّ اخلزب 
فيها، فاستداروا حوهلا، فلما كرثوا وضاقت بهم 
احللقة قعد انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ركبتيه 

ىلع ظهور قدميه توسعة ىلع إخوانه، فقال جالسا 
أعرايب من احلارضين: ما هذه اجِللسة يا رسول اهلل! 
ملا فيها من اتلواضع، فقال صىل اهلل عليه وسلم: إن 
اهلل جعلين عبدا كريما بانلبوة والعلم، ولم جيعلين 
َجبَّاًرا عنيًدا، فلم يكن صىل اهلل عليه وسلم متكربا 

ىل اهلل عليه وسلم: لكوا من وال جائرا، ثم قال ص
حوايلها ودعوا ذروتها يبارك فيها، فأمر انليب صىل 
اهلل عليه وسلم باألكل من جوانبها وترك أعالها 

 .وبني أن ذلك من أسباب الربكة يف الطعام

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memiliki 

sebuah mangkuk besar untuk makan yang disebut Al-

Garrā'. Mangkuk itu dibawa oleh empat orang. Saat 

mereka masuk waktu duha dan setelah selesai shalat 

duha, maka mangkuk besar itu dibawa dan roti 

dileburkan ke dalamnya. Selanjutnya mereka duduk 

melingkari mangkuk tersebut. Saat mereka sudah 

banyak dan lingkaran tersebut sempit, Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun duduk di 

atas kedua lututnya. Beliau duduk di atas punggung 

kedua kakinya agar memberi ruang untuk saudara-

saudaranya. Seorang Arab baduwi yang hadir saat itu 

berkata, "Duduk macam apa ini, wahai Rasulullah!" 

karena beliau duduk dengan rendah hati. Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya Allah telah menjadikanku hamba yang 

murah hati dengan kenabian dan ilmu dan Dia tidak 

menjadikanku hamba yang kejam lagi pembangkang." 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bukan orang 

sombong dan tidak pula lalim. Selanjutnya Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Makanlah dari 

sisi-sisinya dan biarkan dulu bagian yang paling 

atasnya (tengahnya), niscaya ia akan diberkahi." Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan untuk makan dari berbagai sisinya dan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < تواضعه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن برُْسٍ األسلِم  اتلخريج:

 .حلنيرياض الصا مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قصعة : واعء يؤلك فيه •

 .اء : تأنيث األغر بمعىن: األبيض األنورالَغرَّ  •

 .أضحوا : دخلوا يف الضىح، وهو قدر ربع انلهار •

 .وسجدوا الضىح : أي: صلوا صالة الضىح •

 .وثُرَِد فيها اللحم : أي: ُجعل فيها الرثيد، وهو اخلزب املفتوت املبلل باملرق، واغبلا ما يكون بمرق اللحم ومعه •

 . ظهور قدميهجثا : قعد ىلع ركبتيه جالسا ىلع •

 .كريما : أي: رشيفا بانلبوة والعلم •

 .جبَّارا : من اتلجرب، وهو قهر الغري ىلع املراد •

 .َعِنيًدا : وهو اجلائر عن القصد ابلايغ اذلي يرد احلق مع العلم به •

 .حوايلها : جوانبها •

 دعوا : اتركوا •

 .ِذروتها : أعالها •

 .ُيبَارَك : من الربكة: ويه الزيادة وانلماء •

 :فوائد احلديث
 .واز ختصيص قصعة للطعامج .1

 .جواز إطالق وصف ىلع القصعة، أو تسميتها بما اشتهرت به .2

 .كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وتواضعه، وعنايته بأصحابه وجلسائه .3

 .جواز اجللوس مجاعة بعد الفجر النتظار صالة الضىح وصالتها فرادى .4

 .خدمة األصحاب وإاعنتهم ألخيهم ومحلهم حاجته هل .5

 .استحباب االجتماع ىلع الطعام، واستحباب اجللسة املذكورة، وخاصة عند ضيق املجلس، وأنها من شأن الكرام .6

 .بيان استحباب مشاركة الكبري والقادة واألمراء وغريهم لعامة انلاس يف طعامهم ورشابهم، وعدم ختصيص أنفسهم بيشء زائد عن العامة .7

 .رد احلقاتلنفري من الكرب والرتفع ىلع األخري و .8

 .ابلدء بالطعام من جوانب القصعة، واحلرص ىلع إبقاء ما فيه من الربكة واخلري وعدم إزاتله .9

 .مراقبة أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم هل، واستفسارهم عما لم يعقلوا أو جهلوا حكمته يلقتدوا به .10

 .الربكة تكون يف الوسط، ويه تؤثر يف الطعام لكه .11

 .لتعليم انلاس كيفية األك .12

 املراجع:املصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
: مؤسسة الرسالة، نرش الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة. تاريخ بدون - العريب الكتاب دار نرش عالن، البن الصاحلني، رياض لطرق الفاحلني ديلل

ه. سنن ابن ماجه، 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط1987ه 1407الطبعة: الرابعة عرش، 
يي ادلين عبد احلميد، املكتبة فيصل عيىس ابلايب احلليب.. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حم -حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية 

meninggalkan bagian atasnya serta beliau 

menjelaskan bahwa hal itu termasuk sebab 

keberkahan dalam makanan. 
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ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة 1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3العرصية، بريوت. صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين، ط
 .ه1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1محد بن نارص العمار، ط

   (4946) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < الس اتلصنيف:

 .: متفق عليه-ريض اهلل عنه-: رواه ابلخاري. حديث أنس -ريض اهلل عنه-حديث أيب قتادة  راوي احلديث:

نَس بن مالك  -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .نيرياض الصاحل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الطفل : أي: املولود •

 :فوائد احلديث
 .ىلع أصحابه، ومرااعة أحوال الكبار والصغار منهم شفقة انليب صىل اهلل عليه وسلم .1

 .حكمة الرسول صىل اهلل عليه وسلم فهو يضع األمور يف مواضعها .2

 اإلمام هو اذلي يقدر مقدار الصالة، وهل أن يتحول عن تقديره لعارض .3

 .جواز إحضار الصغار إىل املسجد، وهذا إذا لم يكن إحضارهم مصدر إيذاء للمسجد واملصلني .4

 حضور النساء إىل املساجد يلصلني مع اجلماعة، وهذا ما لم خترج املرأة ىلع وجه ال جيوز، مثل أن خترج متعطرة أو متربجةجواز  .5

 املراجع:املصادر و

ة الرابعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987 -ه 1407عرش، 

 .للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي
   (4249) الرقم املوحد:

َل فِيَها،  َطور
ُ
ن أ

َ
رِيُد أ

ُ
قُوُم إىل الصالةِ، وأ

َ
إيِنر أَل

ُز يِف َصاَليِت َكَراِهَيَة  ََتَوَّ
َ
يِبر فَأ ْسَمُع بَكاَء الصَّ

َ
فَأ

ه مر
ُ
ُشقَّ لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
 أ

 

Sesungguhnya aku berdiri untuk shalat dan 
aku bermaksud hendak 

memanjangkannya, lalu aku mendengar 
tangisan seorang anak kecil, lalu aku 

ringankan shalatku karena aku tak mau 
merisaukan ibunya. 

 :احلديث .1482
 -ريض اهلل عنهما-عن أيب قتادة وأنس بن مالك 

َطوِّ »مرفواعً: 
ُ
َل فيها، إين ألقوم إىل الصالة، وأريد أن أ

ُز يف صاليت كراهيَة أن  جَتَوَّ
َ
فأسمع بكاء الصيب فأ

ُشقَّ ىلع أمه
َ
 «.أ

** 

1482. Hadis: 

Dari Qatadah dan Anas bin Malik Radhiyallahu 

'Anhuma secara marfu', "Sesungguhnya aku berdiri 

untuk shalat dan aku bermaksud hendak 

memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan 

seorang anak kecil, lalu aku ringankan shalatku karena 

aku tak mau merisaukan ibunya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يدخل يف صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
اجلماعة إماًما وهو يريد أن يطيل فيها، فإذا سمع 
بكاء الطفل خفف خمافة أن يشق اتلطويل ىلع أمه؛ 

 .النشغال قلبها بطفلها

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

melaksanakan shalat berjama'ah. Beliau ingin 

memanjangkan shalatnya. Tiba-tiba beliau mendengar 

tangisan anak, beliau pun meringankan shalatnya 

karena khawatir bila panjang dapat merisaukan ibu 

anak itu yang mana hatinya terpaut dengan anaknya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وسلم يف الصالة السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه اتلصنيف:

 .رواه مسلم. حديث اعئشة رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق 

إذا قام أحدكم من الليل فَلَْيْفَتتِِح الصالة 
  بركعتني َخِفيَفَتنْي 

Apabila seorang dari kalian bangun di 
waktu malam, maka hendaklah ia 

membuka/mengawali shalatnya dengan 2 
rakaat yang pendek. 

 :احلديث .1483
صىل اهلل -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إذا قام أحدكم من الليل »قال:  -ه وسلمعلي
-وعن اعئشة «.  فَلْيَْفتَِتِح الصالة بركعتني َخِفيَفتَنْي 

صىل اهلل -، قالت: اكن رسول اهلل -ريض اهلل عنها
إذا قام من الليل افتتح صالته بركعتني  -عليه وسلم

 خفيفتني.

** 

1483. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Apabila 

seorang dari kalian bangun di waktu malam, maka 

hendaklah ia membuka/mengawali shalatnya dengan 2 

rakaat yang pendek.” Dan dari ‘Aisyah -raḍiyallāhu 

'anha-, ia berkata, “Adalah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- jika bangun di waktu malam, beliau 

mengawali shalatnya dengan 2 rakaat pendek”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ه بيان أن الُسنَّة يف صالة الليل أن هذا احلديث: في
ل ما شاء،  تُفتتح بركعتني َخِفيَفتني، ثم بعد ذلك ُيَطوِّ

ريض اهلل -كما يه رواية أيب داود، عن أيب هريرة 
موقوفًا عليه: "ثم يلَُطول بعد ما شاء". وقد صح  -عنه

كما يه رواية  -صىل اهلل عليه وسلم-ذلك من فعله 
ح صالة الليل بركعتني مسلم. واحلكمة من افتتا

َخِفيَفتَني تمرين انلفس وتهيئتها لالستمرار يف 
الصالة واملبادرة إىل َحلِّ ُعَقد الشيطان؛ ألن َحلَّ 
الُعقد لكها ال يتم إال بإتمام الصالة؛ وأما ما جاء عنه 

من افتتاحه صالة الليل  -صىل اهلل عليه وسلم-
زَنَهاً عن ُعَقد بركعتني َخِفيَفتَني، مع كونه حمفوظاً ومُ 

الشيطان، فهذا من باب تعليم أمته وإرشادهم إىل ما 
حيفظهم من الشيطان. فصحت بذلك السنة القويلة 
والفعلية ىلع مرشوعية افتتاح صالة الليل بركعتني 

 .خفيفتني

** 

Hadis ini berisi penjelasan bahwa salat malam 

disunnahkan untuk diawali dengan 2 (dua) rakaat 

pendek. Kemudian setelah itu dipersilahkan untuk 

memperpanjang shalat sekehendaknya; sebagaimana 

dalam riwayat Abu Dawud, dari Abu Hurairah -

raḍiyallāhu 'anhu- secara mauqūf: “…kemudian 

hendaklah ia memanjangkannya sekehendaknya.” Hal 

tersebut telah diriwayatkan secara sahih dari perbuatan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, sebagaimana dalam 

riwayat Muslim. Hikmah dari mengawali shalat malam 

dengan 2 (dua) rakaat pendek adalah untuk melatih 

dan menyiapkan jiwa guna melanjutkan shalat serta 

untuk melepaskan ikatan setan; karena pelepasan 

semua ikatan itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan 

menyempurnakan shalat. Adapun riwayat yang 

menjelaskan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengawali shalat malamnya dengan 2 (dua) rakaat 

pendek padahal beliau terjaga dan tersucikan dari 

ikatan setan, maka hal itu termasuk dalam kategori 

upaya pengajaran dan bimbingan beliau kepada 

umatnya untuk mengamalkan apa yang dapat menjaga 

mereka dari setan. Maka ini menunjukkan sahihnya 

sunnah –baik dalam bentuk perkataan maupun 

perbuatan- untuk mengawali shalat malam dengan 2 

(dua) rakaat pendek. 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 ، وأقل أحوال األمر االستحباب. _صىل اهلل عليه وسلم  _استحباب افتتاح قيام الليل بركعتني خفيفتني؛ امتثاال ألمر انليب  .1

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428ووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انل -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د.  -ه. 1418انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد  -ه. 1407بعة عرش، مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرا
 .ه1417ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

   (3543) الرقم املوحد:
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إن الزماَن قَِد اْسَتَداَر َكَهْيئَتِِه يَْوَم َخلََق اهلُل 
ْرَض: السنُة اثنا َعرَشَ َشْهًرا، منها 

َ
َماَواِت واأل السَّ

أربعٌة ُحُرٌم: ثالٌث ُمَتَوايِلَاٌت: ُذو الَقْعَدةِ، وُذو 
ِة، واملحرُم، ورََجُب ُمَِضَ   احَلجَّ

 

"Sesungguhnya zaman itu berputar 
sebagaimana ketika Allah menciptakan 

langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas 
bulan dan di antaranya ada empat bulan 
yang suci. Tiga berturut-turut, yaitu Dzul 

Qa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 
Sedangkan keempatnya adalah bulan Rajab 
Mudhar antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. 

 :احلديث .1484
ِإنَّ الزماَن »مرفواعً:  -يض اهلل عنه-عن أيب بكرة 

رَْض: 
َ
َماَواِت واأل قَِد اْسَتَداَر َكَهيْئَِتِه يَْوَم َخلََق اهلُل السَّ

السنُة اثنا َعرَشَ َشْهًرا، منها أربعٌة ُحُرٌم: ثالٌث 
ِة، واملحرُم، ورََجُب ُمتََوايِلَاٌت: ُذو الَقْعَدِة، وُذو احلَجَّ 

يُّ َشْهٍر َهَذا؟
َ
قلنا: « ُمرَضَ اذلي بني مُجَاَدى وَشْعَباَن، أ

يِه  ْعلَُم، فسكَت حىت ظننا أنه َسيَُسمِّ
َ
اهلُل ورسوهُلُ أ

ِة؟»بغري اسمه، قال:  لَيَْس َذا احلَجَّ
َ
قُلْنَا: بىََل. قال: « أ

يُّ بدََلٍ َهَذا؟»
َ
عْ « فأ

َ
لَُم، فسكَت حىت قلنا: اهلُل ورسوهُلُ أ

يِه بغري اسمه. قال:  َة؟»ظننا أنه ُسيََسمِّ لَيَْس ابَلدْلَ
َ
« أ

يُّ يَْوٍم َهَذا؟»قلنا: بىل. قال: 
َ
ْعلَُم، « فأ

َ
قُلْنَا: اهللُ ورسوهُلُ أ

فسكَت حىت َظنَنَّا أنه سيسميه بغري اسمه. قال: 
لَيَْس يَْوَم انلَّْحِر؟»

َ
اَءُكْم فَإِّنَّ ِدمَ »قلنا: بىََل. قال: « أ

ْعَراَضُكْم َعلَيُْكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة 
َ
ْمَوالَُكْم وأ

َ
وأ

ُكْم َهَذا يِف َشْهِرُكْم َهَذا،  يَْوِمُكْم َهَذا يف بدََلِ
اَل َفاَل 

َ
ْعَماِلُكْم، أ

َ
لُُكْم َعْن أ

َ
وََستَلَْقوَن َربَُّكْم فَيَْسأ

اًرا يرَْضُِب َبْعُضُكم ِرَقاَب  َبْعٍض، تَرِْجُعوا َبْعِدي ُكفَّ
ْن 

َ
اِهُد الَغائَِب، فَلََعلَّ َبْعَض َمْن َيبْلُُغُه أ اَل يِلُبَلِِّغ الشَّ

َ
أ

ْوََع هَلُ ِمْن َبْعِض َمْن َسِمَعهُ 
َ
اَل »، ُثمَّ قال: «يكوَن أ

َ
أ

اَل َهْل بَلَّْغُت؟
َ
اللَُّهمَّ »قلنا: نعم. قال: « َهْل بَلَّْغُت، أ

 «.اْشَهدْ 

** 

1484. Hadis: 

Dari Abu Bakrah Radhiyallahu 'Anhu,"Sesungguhnya 

zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah 

menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua 

belas bulan dan diantaranya ada empat bulan yang 

suci. Tiga berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzulhijjah 

dan Muharram. Sedangkan keempatnya adalah bulan 

Rajab Mudhar antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." 

Kemudian Nabi bertanya, "Bulan apakah sekarang?" 

Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih 

mengetahui." Beliau pun kemudian berdiam diri, 

sehingga kita menyangka bahwa beliau akan 

memberinya nama lain, selain dari nama yang biasa. 

Beliau bertanya lagi, "Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" 

Kami menjawab, "Ya, benar." Beliau bersabda lagi, 

"Negeri apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan 

Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau terdiam lagi 

sehingga kami menyangka bahwa beliau akan 

memberinya nama lain selain dari nama yang biasa. 

Kemudian beliau bersabda, "Bukankah ini tanah 

haram?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bertanya 

lagi, "Hari apakah ini?' Kami menjawab, "Allah dan 

Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kemudian beliau 

berdiam diri sehingga kita menyangka kalau beliau 

akan memberinya nama lain lagi selain dari namanya 

yang biasa. Lalu beliau bersabda, "Bukankah hari ini 

hari Nahr?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda 

lagi, "Sesungguhnya darah-darahmu, harta-hartamu 

dan kehormatanmu adalah haram atas kalian semua 

sebagaimana kesucian harimu ini, di negerimu ini dan 

di dalam bulanmu ini. Dan kalian semua akan menemui 

Rabb-mu semua lalu Dia akan menanyakan kepadamu 

semua perihal amalan-amalanmu. Ingatlah, janganlah 

engkau semua kembali menjadi orang-orang kafir 

sepeninggalku nanti, saling membunuh tanpa dasar 

kebenaran. Ingatlah, hendaknya yang hadir 

menyampaikan kepada yang alpa (tidak hadir). 

Mungkin saja orang yang diberi tahu akan lebih paham 

daripada orang yang mendengar langsung." Kemudian 

beliau bersabda, "Ingatlah, bukankah aku telah 

menyampaikan ini? Ingatlah, bukankah aku telah 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

menyampaikan ini?" Kami menjawab, "Benar." Beliau 

bersabda lagi, "Ya Allah, saksikanlah"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خطب انليب صىل اهلل عليه وسلم يوم انلحر، وذلك 
يف حجة الوداع، فأخرب أن الزمان صادف يف تلك 
السنة أن النيسء صار موافًقا ملا رشعه اهلل عّز وجّل 
يف األشهر احلرم؛ ألنه اكن قد غري وبدل يف اجلاهلية، 

نوا يفعلون النيسء فيحلون الشهر احلرام، حني اك
وحيرمون الشهر احلالل، ولكن ملا بني عليه الصالة 
والسالم أن عدة الشهور اثنا عرش شهًرا يه: املحرم، 
وصفر، وربيع األول، وربيع اثلاين، ومجادى األوىل، 
ومجادى اثلانية، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، 

 األشهر االثنا عرش وذو القعدة، وذو احلجة، هذه يه
شهًرا، اليت جعلها اهلل أشهًرا لعباده منذ خلق 
السموات واألرض. وبني عليه الصالة والسالم، أن 
هذه االثنا عرش شهًرا منها أربعة حرم ثالثة متوايلة 
وواحد منفرد، اثلالثة املتوايلة يه: ذو القعدة وذو 

رم احلجة واملحرم، جعلها اهلل تعاىل أشهرا حمرمة، حي
فيها القتال، وال يعتدي فيها أحد ىلع أحد، ألن هذه 
األشهر يه أشهر سري انلاس إىل حج بيت اهلل احلرام، 
فجعلها اهلل عّز وجّل حمرمة ئلال يقع القتال يف هذه 
األشهر وانلاس سائرون إىل بيت اهلل احلرام، وهذه من 
حكمة اهلل عّز وجّل. ثم قال عليه الصالة والسالم: 

رض اذلي بني مجادى وشعبان" وهو الشهر "ورجب م
الرابع، واكنوا يف اجلاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون 
شهر رجب للعمرة، واألشهر اثلالثة للحج، فصار هذا 
الشهر حمرًما حيرم فيه القتال، كما حيرم يف ذي 
القعدة وذي احلجة واملحرم. ثم سأهلم انليب عليه 

ي بدل هذا؟ وأي الصالة والسالم: أي شهر هذا؟ وأ
يوم هذا؟ سأهلم عن ذلك من أجل استحضار هممهم، 
وانتباههم؛ ألن األمر أمٌر عظيٌم فسأهلم: "أي شهر 
هذا؟" قالوا: اهلل ورسوهل أعلم؛ فإنهم استبعدوا أن 
يسأل انليب صىل اهلل عليه وسلم عن الشهر وهو 
معروف أنه ذو احلجة، ولكن من أدبهم ريض اهلل 

** 

"Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

berpidato pada hari Nahr (kurban), dan ini terjadi pada 

haji wada'. Beliau mengabarkan bahwa zaman secara 

kebetulan pada tahun itu An-Nasi' menjadi sesuai 

dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa 

Jalla di bulan-bulan haram. Sebab, pada masa jahiliyah 

sudah berubah dan diganti, yaitu ketika mereka 

melakukan An-Nasi' sehingga mereka menghalalkan 

bulan yang haram dan mengharamkan bulan yang 

halal. Hanya saja setelah itu Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa 

bilangan bulan ada dua belas bulan, yaitu Muharram, 

Shafar, Rabi'ul Awwal, Rabi'uts Tsani, Jumadil Ula, 

Jumadits Tsaniah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, 

Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah bulan-

bulan yang berjumlah dua belas bulan yang telah Allah 

tentukan bulan-bulan untuk ibadah sejak penciptaan 

langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

sallam menjelaskan bahwa dari dua belas bulan ini ada 

empat bulan haram; tiga bulan berturut-turut dan satu 

bulan terpisah. Tiga bulan yang berturut-turut itu ialah 

Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Allah 

menjadikannya bulan-bulan yang haram. Diharamkan 

di dalamnya pembunuhan, seseorang tidak boleh 

menganiaya orang lain di dalamnya. Sebab, bulan-

bulan itu adalah bulan-bulan perjalanan manusia 

menuju ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Allah Azza 

wa Jalla menjadikan bulan-bulan itu haram agar tidak 

terjadi peperangan di bulan-bulan ini saat manusia 

sedang berjalan menuju Baitullah Al-Haram. Inilah di 

antara kebijaksanaan Allah 'Azza wa Jalla. Selanjutnya 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"bulan Rajab Mudhar antara Jumadil Akhir dan 

Sya'ban." yaitu bulan keempat. Dulu, orang-orang 

jahiliyah menunaikan umrah di bulan ini sehingga 

mereka menjadikan bulan Rajab untuk umrah. 

Sedangkan bulan-bulan yang tiga untuk haji. Dengan 

demikian, bulan ini menjadi haram di mana diharamkan 

perang sebagaimana diharamkan di bulan Dzulqa'dah, 

Dzulhijjah, dan Muharram. Setelah itu Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bertanya kepada mereka, 

"Bulan apakah ini? Negeri apakah ini? Hari apakah 

ini?" Beliau menanyakan hal itu untuk menghadirkan 

semangat dan perhatian mereka, karena hal ini adalah 
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قولوا: هذا شهر ذي احلجة؛ ألن األمر عنهم أنهم لم ي
معلوم، بل من أدبهم أنهم قالوا: اهلل ورسوهل أعلم. ثم 
سكت ألجل أن اإلنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه 
انلاس، فسكت انليب عليه الصالة والسالم، يقول 
أبو بكرة: حىت ظننا أنه سيسميه بغري اسمه، ثم قال: 

ل عليه الصالة أليس ذا احلجة؟ " قالوا: بىل، ثم قا
والسالم: "أي بدل هذا؟" قالوا: اهلل ورسوهل أعلم، هم 
يعلمون أنه مكة، لكن ألدبهم واحرتامهم لرسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم لم يقولوا: هذا يشء معلوم 
يا رسول اهلل. كيف تسأل عنه؟ بل قالوا: اهلل ورسوهل 
أعلم. ثم سكت حىت ظنوا أنه سيسميه بغري اسمه، 

"أليس ابلدلة؟" وابلدلة اسم من أسماء مكة.  فقال:
قالوا: بىل. ثم قال: "أي يوم هذا؟" قالوا: اهلل ورسوهل 
أعلم، مثل ما قالوا يف األول، قال: "أليس يوم انلحر؟" 
قالوا: بىل يا رسول اهلل، وهم يعلمون أن مكة حرام، 
وأن شهر ذي احلجة حرام، وأن يوم انلحر حراٌم، يعين 

رتمة. فقال عليه الصالة والسالم: "إن لكها حرم حم
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، 
كحرمة يومكم هذا، يف بدلكم هذا، يف شهركم 
هذا" فأكد عليه الصالة والسالم حتريم هذه اثلالثة: 
ادلماء واألموال واألعراض، فلكها حمرمة، وادلماء 
تشمل انلفوس وما دونها، واألموال تشمل القليل 

كثري، واألعراض تشمل الزنا واللواط والقذف، وال
وربما تشمل الغيبة والسب والشتم. فهذه األشياء 
اثلالثة حراٌم ىلع املسلم أن ينتهكها من أخيه 
املسلم. ثم قال: "أال ال ترجعوا بعدي كفاًرا يرضب 
بعضكم رقاب بعض". ألن املسلمني لو صاروا 

ال  يرضب بعضهم رقاب بعض صاروا كفاًرا؛ ألنه
يستحل دم املسلم إال الاكفر. ثم أمر عليه الصالة 
والسالم أن يبلغ الشاهد الغائب، يعين يبلغ من 
شهده وسمع خطبته بايق األمة، وأخرب عليه الصالة 
والسالم أنه ربما يكون مبلغ أوَع للحديث من 
سامع، وهذه الوصية من الرسول عليه الصالة 

م، ووصية ملن والسالم، وصية ملن حرض يف ذلك ايلو
سمع حديثه إىل يوم القيامة. ثم قال عليه الصالة 

hal yang agung. Beliau bertanya kepada mereka, 

"Bulan apakah sekarang?" Mereka menjawab, "Allah 

dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Mereka heran 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bertanya tentang bulan, padahal itu sudah diketahui, 

yaitu Dzulhijjah. Hanya saja karena adab mereka, 

mereka tidak mengatakan, "Ini bulan Dzulhijjah," 

karena hal ini sudah diketahui, tetapi begitu 

beradabnya, mereka mengatakan, "Allah dan Rasul-

Nya yang lebih tahu. Beliau pun kemudian berdiam diri, 

karena manusia itu apabila berbicara lalu diam, maka 

orang-orang akan memperhatikan. Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diam. Abu Bakrah 

berkata, "sehingga kita menyangka bahwa beliau akan 

memberinya nama lagi selain dari nama yang dikenal. 

Beliau bertanya lagi, "Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" 

Mereka menjawab, "Ya, benar." Beliau bersabda lagi, 

"Negeri apakah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan 

Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Mereka 

mengetahui bahwa itu Makkah, tapi karena adab dan 

penghormatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam, mereka tidak mengatakan, "Ini 

sesuatu yang sudah dikenal, kenapa engkau 

menanyakannya?" Mereka justru mengatakan, "Allah 

dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau terdiam 

lagi sehingga mereka menyangka bahwa beliau akan 

memberinya nama selain dari nama yang dikenal. 

Kemudian beliau bersabda, "Bukankah ini tanah 

haram?" Al-Baldah adalah salah satu nama Makkah. 

Mereka menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi, "Hari 

apakah ini?' Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya 

yang lebih mengetahui." Sebagaimana yang mereka 

katakan di awal. Lalu beliau bersabda, "Bukankah hari 

ini hari Nahr?" Mereka menjawab, "Benar, wahai 

Rasulullah." Mereka tahu bahwa Makkah adalah haram 

dan sesungguhnya bulan Dzulhijjah itu haram, hari 

Nahr (kurban) itu haram. Yakni, semuanya waktu-

waktu haram yang dihormati. Beliau bersabda lagi, 

"Sesungguhnya darah-darahmu, harta-hartamu dan 

kehormatanmu adalah haram atas kalian semua 

sebagaimana kesucian harimu ini, di negerimu ini dan 

di dalam bulanmu ini." Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam menegaskan pengharaman tiga hal tersebut: 

darah, harta dan kehormatan. Semuanya diharamkan. 

Darah mencakup jiwa dan apa yang ada di bawahnya. 

Harta mencakup sedikit dan banyak. Kehormatan 

mencakup zina, homoseksual, tuduhan dan mungkin 

saja mencakup ghibah, celaan dan cercaan. Ketiga hal 

ini diharamkan bagi seorang muslim untuk menodainya 

dari saudaranya yang muslim. Selanjutnya beliau 
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 السرية واتلاريخ < اتلاريخ < مناسبات دورية اتلصنيف:
  ام واملسجد انلبوي وبيت املقدسالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم املسجد احلر

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-قيف أبو بكرة ُنَفيع بن احلارث اثل اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اختار اهلل وضعه إن الزمان قد استدار : أي: إن الزمن اعد يف انقسامه إىل األعوام، والعام يف انقسامه إىل األشهر وإىل الوضع اذلي  •

 .عليه.واالستدارة: الطواف حول اليشء والعودة إىل املوضع اذلي ابتدأ منه

 .كهيئته : اهليئة: الصورة والشلك واحلال اليت اكن عليها •

 .ُحُرم : أي: حمرمة حيرم فيها ابتداء القتال •

 .العرب رجب ُمرض : أضيف رجب إىل قبيلة مرض؛ ألنها اكنت حتافظ ىلع حرمته أكرث من سائر •

 .ابلدلة : املراد بها مكة •

 .يوم انلحر : هو ايلوم العارش من ذي احلجة، ويسىم بذلك ألنه تذبح فيه األضايح وينحر اهلدي •

 .أوَع : أفهم ملعناه •

 .كحرمة : كعظم اذلنب يف هذا ايلوم •

 :فوائد احلديث
وهو اعدة جاهلية، اكنوا إذا احتاجوا إىل احلرب يف  -أي اتلأخري، واملراد تأخري حتريم شهر من الشهور املحرمة إىل شهر آخر-بطالن النيسء  .1

 .األشهر احلرم استحلوها وأخروها إىل األشهر اليت تليها، وأخروا ىلع ذلك احلج

 .يانتها وعدم االعتداء عليهااتلأكيد ىلع حرمة ادلماء واألعراض واألموال واحلث ىلع ص .2

والسالم: "أال هل بلغت؟ أال هل بلغت؟". يسأل 
الصحابة ريض اهلل عنهم. قالوا: نعم، أي: بلغت. فقال 

 ."عليه الصالة والسالم: "امهلل اشهد

bersabda, "Ingatlah, janganlah kalian semua kembali 

menjadi orang-orang kafir sepeninggalku nanti, hingga 

saling membunuh tanpa dasar kebenaran!" Sebab, 

orang-orang muslim seandainya mereka saling 

membunuh satu dengan lainnya, maka mereka 

menjadi kafir, karena tidak ada yang menghalalkan 

darah orang muslim kecuali orang kafir. Berikutnya 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

memerintahkan agar yang hadir menyampaikan 

kepada yang absen. Yakni, hendaknya orang yang 

menyaksikan dan mendengarkan khutbahnya 

menyampaikannya kepada yang lainnya. Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga 

mengabarkan bahwa mungkin saja orang yang diberi 

tahu akan lebih paham daripada orang yang 

mendengar langsung. Wasiat dari Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ini merupakan wasiat bagi 

orang yang hadir pada hari itu dan wasiat bagi orang 

yang mendengar haditsnya sampai hari kiamat. 

Kemudian beliau bersabda, "Ingatlah, bukankah aku 

telah menyampaikan ini? Ingatlah, bukankah aku telah 

menyampaikan ini?" Beliau bertanya kepada para 

sahabat Radhiyallahu 'Anhum. Mereka menjawab, 

"Benar." Yakni, engkau telah menyampaikan. Beliau 

bersabda lagi, "Ya Allah, saksikanlah!" 
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 .وجوب تبليغ العلم ونقله بأمانة وصدق بعد فهمه وحفظه .3

 .اتلأكيد ىلع فهم ما يقال من اتلوجيه والعلم .4

 .انلاس متفاوتون يف مراتب الفهم، وذللك فقد يأيت من يكون أفهم وأفقه ممن تقدمه .5

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن 1987ه 1407: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة
ه. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق 1415، نرش: دار ابن اجلوزي، 1ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، ط1426للنرش، الرياض، الطبعة: 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد
 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

   (10104) الرقم املوحد:
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فرأيت مشارقها  إن اهلل زوى يل األرض،
ومغاربها، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل 

 منها، وأعطيت الكْْنين األمحر واألبيض
 

Sesungguhnya Allah menggulung bumi 
untukku sehingga aku bisa melihat bagian 

timur dan baratnya. Sesungguhnya 
kekuasaan umatku akan mencapai bumi 

yang telah digulung untukku. Dan aku 
diberi dua harta simpanan merah (Persia) 

dan putih (Romawi)". 

 :احلديث .1485
صىل اهلل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ثوبان 

قال: "إن اهلل َزَوى يل األرض، فرأيت  -عليه وسلم
مشارقها ومغاربها، وإن أميت سيبلغ ملُكها ما ُزوَِي 

األبيض. وإين يل منها. وأعطيت الكزْنين األمحر و
سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بَسنٍَة بعامٍة، وأن ال 
يَُسلَِّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيَْستَِبيَح 
َبيَْضتَُهْم؛ وإن ريب قال: يا حممد، إذا قضيُت قضاًء فإنه 
، وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة  ال يَُردُّ

َسلَِّط عليهم عدوا من سو
ُ
ى أنفسهم اعمة، وأن ال أ

فيَْستَِبيَح َبيَْضتَُهْم ولو اجتمع عليهم َمْن بأقطارها، 
حىت يكون بعُضهم ُيْهِلُك بعًضا ويَْسيِب بعُضهم 
بعًضا". ورواه الربقاين يف صحيحه، وزاد: "وإنما أخاف 
ىلع أميت األئمَة املضلني، وإذا وقع عليهم السيف لم 

يلحق يح يرفع إىل يوم القيامة. وال تقوم الساعة حىت 
من أميت باملرشكني، وحىت تعبد فِئاٌم من أميت 
األوثان. وإنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون؛ لكهم 
يزعم أنه نيب، وأنا خاتم انلبيني ال نيب بعدي. وال 
تزال طائفة من أميت ىلع احلق منصورة ال يرضهم من 

 خذهلم حىت يأيت أمر اهلل تبارك وتعاىل".

** 

1485. Hadis: 

Dari Ṡaubān -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 

Allah menggulung bumi untukku sehingga aku bisa 

melihat bagian timur dan baratnya. Sesungguhnya 

kekuasaan umatku akan mencapai bumi yang telah 

digulung untukku. Dan aku diberi dua harta simpanan 

merah (Persia) dan putih (Romawi). Sesungguhnya 

Aku memohon kepada Tuhanku untuk umatku agar 

tidak dibinasakan dengan kekeringan yang melanda 

dan tidak menjadikan musuh menguasai mereka selain 

diri mereka sendiri, lalu musuh itu merusak kehormatan 

mereka. Sesungguhnya Tuhanku berfirman, "Wahai 

Muhammad, apabila aku sudah menetapkan satu 

keputusan maka sesungguhnya keputusan itu tidak 

dapat ditolak. Sesungguhnya Aku sudah memberi 

(keputusan) untuk umatmu bahwa Aku tidak akan 

membinasakan mereka dengan paceklik yang merata 

dan Aku tidak akan menguasakan musuh terhadap 

mereka dari selain diri mereka sendiri lalu musuh itu 

merusak kehormatan mereka, meskipun semua musuh 

yang ada di bumi bersatu menghadapi mereka, 

sehingga (kehancuran umatku adalah karena) 

sebagian dari mereka membinasakan sebagian lainnya 

dan saling menawan satu sama lain..." Al-Burqāni 

meriwayatkan hadis ini dalam shahihnya dan 

menambahkan, "Sesungguhnya yang aku takuti pada 

umatku ialah para imam (pemimpin) yang 

menyesatkan. Apabila pedang sudah diletakkan 

(terjadi perperangan) pada mereka maka tidak akan 

diangkat sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi 

sampai seorang umatku yang hidup bergabung dengan 

orang musyrikin, dan hingga beberapa kelompok umat 

menyembah berhala. Sesungguhnya di tengah-tengah 

umatku akan muncul tigapuluh pendusta. Mereka 

semua mengklaim dirinya sebagai nabi. Sesungguhnya 

aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Akan 

tetap ada satu kelompok dari umatku yang berjaya 

tegak di atas kebenaran, mereka tidak terpengaruh 

oleh orang yang melecehkan mereka sampai datang 

ketentuan Allah -Tabāraka wa Ta'ālā -".  
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 يحصح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا حديٌث جليٌل يشتمل ىلع أمور مهمة وأخبار 
ُ َعلَيِْه -صادقة، خيرب فيها الصادق املصدوق  َصىلَّ اَّللَّ

أن اهلل سبحانه مجع هل األرض حىت أبرص ما  -وََسلَّمَ 
تملكه أمته من أقىص املشارق واملغارب، وهذا خرٌب 
 وُجد خمربه، فقد اتسع ملك أمته حىت بلغ من أقىص

عطي الكزنين 
ُ
املغرب إىل أقىص املرشق، وأخرب أنه أ

فوقع كما أخرب، فقد حازت أمته مليك كرسى وقيرص 
بما فيهما من اذلهب والفضة واجلوهر، وأخرب أنه 
سأل ربه ألمته أن ال يهلكهم جبدٍب اعمٍّ وال يسلط 
عليهم عدواً من الكفار يستويل ىلع بالدهم 

اه املسألة األوىل، ويستأصل مجاعتهم، وأن اهلل أعط
وأعطاه املسألة اثلانية ما دامت األمة متجنبة 
لالختالف واتلفرق واتلناحر فيما بينها، فإذا وُجد 
ذلك سلط عليهم عدوهم من الكفار، وقد وقع كما 

ُ َعلَيِْه -أخرب حينما تفرقت األمة.  وختوّف  َصىلَّ اَّللَّ
لني ىلع أمته خطر األمراء والعلماء الضا -وََسلَّمَ 

املضلني؛ ألن انلاس يقتدون بهم يف ضالهلم. وأخرب 
أنها إذا وقعت الفتنة والقتال يف األمة فإن ذلك 
يستمر فيها إىل يوم القيامة وقد وقع كما أخرب، فمنذ 
حدثِت الفتنة بمقتل عثمان ريض اهلل عنه ويه 
مستمرة إىل ايلوم.  وأخرب أن بعض أمته يلحقون 

يانة. وأن مجااعٍت من األمة بأهل الرشك يف ادلار وادل
ينتقلون إىل الرشك وقد وقع كما أخرب، فُعبدت 
القبور واألشجار واألحجار.  وأخرب عن ظهور 

وأن لك من اداعها فهو اكذب؛ ألنها -املّدعني للنبوة 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -انتهت ببعثته  َصىلَّ -. وبرّش -َصىلَّ اَّللَّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  قاء طائفة من أمته ىلع اإلسالم بب -اَّللَّ
رغَم وقوع هذه الكوارث والويالت، وأن هذه الطائفة 

 .مع قِلّتها ال تترضر بكيد أعدائها وخمالفيها

** 

Ini adalah hadis yang agung, mencakup berbagai hal 

penting dan berita-berita yang valid. Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang benar dan 

dibenarkan- mengabarkan dalam hadis itu bahwa Allah 

-Subḥānahu wa Ta'ālā- menghimpun bumi untuknya 

hingga beliau melihat apa yang akan dikuasai oleh 

umatnya dari ujung timur hingga barat. Berita ini telah 

menjadi nyata. Kekuasaan umat beliau telah mencapai 

ujung barat sampai ujung timur. Beliau juga 

mengabarkan bahwa dirinya telah diberi dua harta 

terpendam. Hal itu terjadi sebagaimana beliau 

beritakan. Umat beliau berhasil menaklukkan kerajaan 

Kisra (Persia) dan Kaisar (Romawi) berikut apa yang 

ada di dalamnya, yaitu emas, perak dan berlian. Beliau 

juga mengabarkan bahwa dirinya telah memohon 

kepada Tuhannya untuk umatnya agar mereka tidak 

dibinasakan dengan paceklik yang merata, tidak 

menjadikan musuh dari kalangan orang-orang kafir 

menguasai negeri mereka dan membinasakan kaum 

muslimin hingga ke akarnya. Sesungguhnya Allah telah 

mengabulkan permohonan pertama, dan mengabulkan 

permohonan kedua selama umat ini menghindari 

perselisihan, perpecahan dan peperangan intern. 

Namun bila hal itu terjadi pada mereka, maka musuh 

mereka yang kafir akan menguasainya. Apa yang 

diberitakan beliau benar-benar terjadi saat umat 

berpecah-belah. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memperingatkan umatnya akan bahaya para 

pemimpin dan ulama yang sesat lagi menyesatkan. 

Sebab, manusia mengikuti mereka dalam 

kesesatannya. Beliau juga mengabarkan bahwa 

apabila fitnah dan pertempuran sudah terjadi pada 

umat, sesungguhnya hal itu akan terus berlangsung 

sampai hari kiamat. Apa yang beliau beritakan sudah 

benar-benar terjadi. Sejak terjadinya fitnah dengan 

pembunuhan Utsman -raḍiyallāhu 'anhu-, maka fitnah 

itu terus berantai sampai hari ini. Beliau juga 

mengabarkan bahwa sebagian umatnya mengikuti 

orang-orang musyrik secara teritorial dan beragama, 

dan sekelompok dari umat akan beralih kepada 

kesyirikan. Apa yang beliau beritakan benar-benar 

sudah terjadi sehingga kuburan-kuburan, pohon-pohon 

dan bebatuan disembah. Beliau juga mengabarkan 

mengenai kemunculan orang-orang yang mengklaim 

kenabian - dan sesungguhnya setiap orang yang 

mengaku nabi, maka ia seorang pendusta. Sebab, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .الرواية األوىل: رواها مسلم. الرواية اثلانية: رواها أبو داود وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-ثوبان موىل رسول اهلل  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ض ومغاربهازوى يل األرض : طواها وجعلها جمموعة كهيئة كفٍّ يف مرآٍة ينظره، فأبرص ما تملكه أمته من أقىص مشارق األر •

 .الكزنين : كزُن كرسى وهو ملُك الفرس وكزن قيرَص وهو ملُك الروم •

 .األمحر : عبارٌة عن كزن قيرص، ألن الغالب عندهم اكن اذلهب •

 .واألبيض : عبارٌة عن كزن ِكرسى، ألن الغالب عندهم اكن اجلوهر والفضة •

 .بسنة : السنة: اجلْدب •

 .أي: جدٌب اعّم يكون به اهلالك العام-فها بعاّمة : صفٌة لسنٍة ُروي بابلاء وِبذ •

 .من سوى أنفسهم : أي: من غريهم من الكفار •

 .بيضتهم : قيل ساحتهم وما حازوه من ابلالد، وقيل معظمهم ومجاعتهم •

 .حىت يكون بعضهم يهلك بعضاً : أي: حىت يوجد ذلك منهم، فعند ذلك يسلِّط عليهم عدوَّهم من الكفار •

 .األمراء والعلماء والعباد اذلين يقتدي بهم انلاس األئمة املضلني : أي: •

 .وإذا وقع عليهم السيف : أي: وقعت الفتنة والقتال بينهم •

 .لم يُرفع إىل يوم القيامة : أي: تبىق الفتنة والقتال بينهم •

 .يلحق يحٌّ من أميت : اليح واحد األحياء ويه القبائل •

 .باملرشكني : أي: يزنلون معهم يف ديارهم •

 .: أي: مجااعت فئامٌ  •

 .خاتم انلبيني : أي: آخر انلبيني •

 .حىت يأيت أمر اهلل : الظاهر أن املراد به: الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني •

س، وال يقال إال هلل •  .تبارك : كُمل وتعاظم وتقدَّ

 :فوائد احلديث
 .وقوع الرشك يف هذه األمة والرد ىلع من نىف ذلك .1

ُ عَ  .2  .لَيِْه وََسلََّم حيث أخرب بأخبار وقع مضمونها كما أخربعلٌم من أعالم نبوته َصىلَّ اَّللَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم بأمته حيث سأل ربه هلا ما فيه خريها وأعظُمه اتلوحيد، وختوّف عليها ما يرضها وأعظمُ  .3  .ه الرشككمال شفقته َصىلَّ اَّللَّ

 .حتذير األمة من االختالف وداعة الضالل .4

5.  ُ  .َعلَيِْه وََسلَّمَ  ختم انلبوة به َصىلَّ اَّللَّ

 .البشارة بأن احلق ال يزول باللكية وببقاء طائفة عليه ال يرضها من خذهلا وال من خالفها .6

 .بيان معجزة للنيب صىل اهلل عليه وسلم .7

 .إباحة الغنائم للمسلمني .8

 .حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته .9

kenabian itu berakhir dengan diutusnya Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau juga 

memberikan kabar gembira mengenai akan adanya 

sekelompok umat Islam yang tetap kokoh dalam Islam, 

meskipun terjadi berbagai bencana dan fitnah. 

Kelompok tersebut meskipun minoritas, tidak akan 

tertimpa bahaya tipu daya musuh-musuhnya dan para 

penentangnya. 
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 .أن سبب هالك هذه األمة هو الزناع فيما بينهم .10

 .بيان خطر األئمة املضلني واتلحذير منهم .11

 .تكذيب لك من يدِع انلبوة بعد انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم .12

 .حممد صىل اهلل عليه وسلم هو خاتم انلبيني .13

 .استمرار احلق يف هذه األمة حىت يأيت أمر اهلل تعاىل .14

 .إثبات صفة القول هلل تعاىل .15

 .ن مستطيًعا لذلهاب بلالد أخرى يأمن فيها ىلع دينهحتريم اإلقامة بني ظهراين املرشكني ملن اك .16

 املراجع:املصادر و

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، 2001 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
 .بريوت –فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب م. صحيح مسلم، حتقيق: حممد 2003ه/1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

   (3337) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رفقه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-شداد بن أوس  اتلخريج:
 .األربعني انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كتب : أوجب •

إن اهلل كتب اإلحساَن لَع ُك يشء، فإذا قتلتم 
ِبة، فأحِسنوا الِقتلَة وإذا ذِبتم فأحِسنوا اذلر 

 ويلحد أحُدكم َشْفَرتَه ولرُْيِْح ذبيحَتهُ 
 

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
berbuat ihsan (baik) terhadap segala 

sesuatu, maka jika kalian membunuh, 
bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika 

kalian menyembelih maka sembelihlah 
dengan cara yang baik pula, dan hendaklah 

seseorang di antara kalian menajamkan 
pisaunya dan menenangkan hewan 

sembelihannya. 

 :احلديث .1486
إن اهلل » مرفواًع: -ريض اهلل عنه-عن شداد بن أوس 

كتب اإلحساَن ىلع لك يشء، فإذا قتلتم فأحِسنوا 
ِبة، ويلحد أحُدكم  الِقتلَة وإذا ذِبتم فأحِسنوا اذلِّ

ْح ذبيحتَهُ َشْفَرتَه   «.ولرُْيِ

** 

1486. Hadis: 

Dari Syaddād bin Aus -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat 

ihsan (baik) terhadap segala sesuatu, maka jika kalian 

membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika 

kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara 

yang baik pula, dan hendaklah seseorang di antara 

kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan 

hewan sembelihannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املسلم مطالب بإحسان نيته ورسيرته، ومطالب 
وعبادته، ومطالب بإحسان عمله  بإحسان طاعته

وصنعته، ومطالب باإلحسان إىل انلاس واحليوان؛ بل 
وإىل اجلماد أيضا. وال شك أن ذابح احليوان سيؤمله 
باذلبح، وال بد من ذِبه لالنتفاع به، إذا فاملقصود من 
ذلك هو تربية الرمحة والرأفة والشفقة والرفق يف 

اين ولو اكن نفس املؤمن حىت ال يغفل عن تلك املع
ذاِبا أو قاتال ِبق، وهو تنبيه ىلع أن اإلحسان إذا 
طلب يف القتل واذلبح فطلبه يف غريه من األعمال 
آكد وأشد، ومن اإلحسان حتديد السكني وإراحة 

 .احليوان

** 

Seorang Muslim dituntut untuk berbuat baik dalam niat 

dan kepribadiannya, dalam ketaatan dan ibadahnya, 

dalam amal perbuatan dan profesinya, serta dituntut 

berbuat baik kepada manusia dan binatang; bahkan 

juga kepada benda-benda mati. Tidak diragukan lagi 

bahwa orang yang menyembelih hewan sudah tentu 

akan menyakiti sembelihannya, namun ia mesti 

menyembelihnya untuk mengambil manfaat dari hewan 

tersebut. Jadi, maksud dari hadis ini adalah mendidik 

rasa kasih sayang, kemurahan hati dan simpati pada 

diri orang yang beriman sehingga tidak lalai dari sifat-

sifat terpuji tersebut meskipun ia seorang jagal atau 

orang yang membunuh karena alasan yang hak. Hadis 

ini juga sebagai peringatan bahwa jika dalam 

membunuh dan menyembelih saja dituntut untuk 

berbuat baik, maka dalam amalan lainnya tentu lebih 

dituntut untuk berbuat baik. Dan termasuk dari berbuat 

baik (ketika menyembelih) adalah menajamkan pisau 

dan menenangkan hewan sembelihan. 
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 ."ىلع لك يشء : "ىلع" هنا بمعىن "يف" أو "إىل •

 .فإذا قتلتم : قصاًصا أو حًدا •

 .فأحسنوا الِقتلة : بأن ختتاروا أسهل الطرق وأخفها وأرسعها زهوقا، القتلة بكرس القاف •

 .ا حيل ذِبه من ابلهائموإذا ذِبتم : م •

ِبة : بأن ترفقوا بابلهيمة وبإحداد اآللة، وتوجيهها القبلة والتسمية، ونية اتلقرب بذِبها إىل اهلل •  .فأحسنوا اذلِّ

 .ويلُِحدَّ : بضم ايلاء، من حد السكني، وبفتحها من حد •

 .الشفرة : السكينة العريضة •

ْح : بإحداد السكني وتعجيل إمرارها وغري ذ •  .لكلرُِيِ

 .ذبيحته : مذبوحته •

 :فوائد احلديث
لقدر األمر باإلحسان وهو يف لك يشء ِبسبه. فاإلحسان يف اإلتيان بالواجبات الظاهرة وابلاطنة: اإلتيان بها ىلع وجه كمال واجباتها، فهذا ا .1

ظاهرها وباطنها، وهذا  من اإلحسان فيها واجب، وأما اإلحسان بإكمال مستحباتها فمستحب. واإلحسان يف ترك املحرمات: االنتهاء عنها وترك
: القدر منه واجب، واإلحسان يف الصرب ىلع املقدورات، الصرب عليها من غري تسخط، وال جزع.  واإلحسان الواجب يف معاملة اخللق ومعارشتهم

حسان يف قتل ما جيوز قتله من القيام بما أوجب اهلل من حقوقهم.  واإلحسان الواجب يف والية اخللق: القيام فيهم بواجبات الوالية املرشوعة.  واإل
 .ادلواب: إزهاق نفسه ىلع أرسع الوجوه وأسهلها وأرجاها، من غري زيادة يف اتلعذيب، فإنه إيالم ال حاجة إيله

 .رأفة اهلل عّز وجل بالعباد، وأنه كتب اإلحسان ىلع لك يشء .2

 .َساَن" وكتابة اهلل تعاىل نواعن: كتابة قدرية، وكتابة رشعيةهل األمر وإيله احلكم، لقوهل: "إِنَّ اهلَل َكتََب اإلِحْ  -عّز وجل-اهلل  .3

 ."اإلحسان شامل يف لك يشء، لك يشء يمكن فيه اإلحسان لقوهل: "إِنَّ اهلل َكتََب اإلِحَساَن ىلَعَ لِكِّ يَشء .4

 .َقتَلتُْم.. إَِذا َذَِبْتُمْ برضب األمثال؛ ألن األمثلة تقّرب املعاين يف قوهل: إَِذا  -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .5

 .وجوب إحسان الِقتلة؛ ألن هذا وصف للهيئة ال للفعل .6

 .إحسان اذلِبة، بأن نذِبها ىلع الوجه املرشوع .7

 .حتريم تعذيب احليوان اكختاذه غرضاً وجتويعه وحبسه بال طعام وال رشاب .8

 .كمال هذه الرشيعة واشتماهلا ىلع لك خري، ومن ذلك رمحة احليوان والرفق باحليوان .9

 املراجع:املصادر و

ه. رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 
 ـه1424 يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، عثيمني، دار الرثيا للنرش. فتح القوي املتني

ودراية، م. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. األربعون انلووية وتتمتها رواية 2003 -
بييخ، ط. مدار الوطن. اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد للشيخ خادل ادل

 .بريوت –ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4319) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اضعه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < تو اتلصنيف:

 .(2071رقم 2/628(، ولفظه من عند احلميدي، انظر: اجلمع بني الصحيحني )6071رقم 8/20رواه ابلخاري يف صحيحه ) راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األمة : املرأة اململوكة خالف احلرة •

 :فوائد احلديث
 .احتاجه من ولك واألمة املرأة مع بوقوفه -وسلم عليه اهلل صىل–شدة تواضعه  .1

-إن اكنت األمة من إماء املدينة تلأخذ بيد انليب
  َفَتْنَطلُِق بِِه حيُث َشاءْت  -صَّل اهلل عليه وسلم

Pernah seorang budak wanita di Madinah 
mengambil tangan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-, lalu ia pergi membawa beliau 

ke mana saja ia mau. 

 :احلديث .1487
َمُة من  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

َ
قال: إْن اكنَْت األ

 -صىل اهلل عليه وسلم-إَماِء املدينِة تَلأُخُذ بيِد انليبِّ 
 َفتَنَْطِلُق بِِه حيُث َشاءْت.

** 

1487. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Pernah 

seorang budak wanita di Madinah mengambil tangan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu ia pergi 

membawa beliau ke mana saja ia mau”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -عليه الصالة والسالم- يف احلديث تواضع الرسول
وهو أرشف اخللق، حيث اكنت األمة اململوكة من 
إماء املدينة تأيت إيله، وتأخذ بيده، وتذهب به حيث 
شاءت يلعينها يف حاجتها، هذا وهو أرشف اخللق، 
وال يقول أين تذهبني يب، أو يقول: اذهيب إىل غريي، 
بل اكن يذهب معها ويقيض حاجتها، لكن مع هذا 

-بذلك إال عزاً ورفعة  -عز وجل-ه اهلل ما زاد
. تنبيه: ليس املقصود -صلوات اهلل وسالمه عليه

 عليه اهلل صىل–بأخذ ايلد أن تكون مست يده 
 األخذ من واملقصود: احلافظ قال األمة، يد -وسلم
 ىلع اشتمل وقد واالنقياد، الرفق وهو الزمه بايلد
دون الرجل،  املرأة ذلكره اتلواضع يف املبالغة من أنواع

واألمة دون احلرة، وحيث عمم بلفظ اإلماء أي أمة 
 .اكنت

** 

Hadis ini menunjukkan sifat tawaduk Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meskipun beliau adalah 

manusia yang paling mulia; di mana seorang budak 

wanita di kota Madinah datang kepada beliau 

kemudian mengambil tangan beliau, lalu membawa 

beliau ke mana saja ia mau agar Nabi dapat membantu 

menyelesaikan keperluannya. Ini terjadi padahal beliau 

adalah manusia yang paling mulia, dan beliau tidak 

berkata, “Ke mana engkau akan membawaku?” atau 

mengatakan, “Carilah orang lain!” Namun beliau pergi 

bersamanya dan menyelesaikan keperluannya. 

Dengan ini semua, Allah -'Azza wa Jalla- justru 

menambah kemuliaan dan ketinggian beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Catatan: Ungkapan “mengambil 

tangan” di sini bukan berarti tangan beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menyentuh tangan budak wanita itu. 

Al-Ḥāfiẓ Ibnu Hajar mengatakan, “Yang dimaksud 

‘mengambil tangan’ di sini adalah apa yang menjadi 

konsekwensinya, yaitu bersikap lembut dan tunduk 

mengikuti. Ia juga mengandung semua bentuk tawaduk 

yang sangat dalam, karena yang disebutkan adalah 

seorang wanita bukan pria, seorang budak dan bukan 

wanita merdeka, sebab hadis ini menyebutkan lafal 

umum “budak wanita” mana saja.” 
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 .بذل العون للك حمتاج، وقضاء حاجات انلاس، قرب ماكنه أو بعد .2

 .يشء لك يف به وُيقتدى يريد، ما أحدٍ  لك يأخذ حىت منهم، وقربه للناس -وسلم عليه اهلل صىل–بروز انليب  .3

 .ائل والفقري، واالستجابة لطلبه ما لم يكن إثماً عدم كرس نفس الصغري أو نهر الس .4

 .انلاس حاجات قضاء ىلع -وسلم عليه اهلل صىل–حرصه  .5

 املراجع:املصادر و

د. يلع بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي، حتقيق 
دمشق، الطبعة األوىل، -احلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريابلواب، دار ابن حزم. رياض الص

 أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428
ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ 1422ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  إسماعيل بن حممد عبداهلل

الرياض، الطبعة -بريوت. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة1430األوىل، 

   (5655) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة اتلصنيف:
 ني الزوجنيالفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العرشة ب

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < عدهل صىل اهلل عليه وسلم

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

إنه ليس بك لَع أهلِِك هواٌن، إن شئِت َسبَّعُت 
  لك، وإن سبعت لِك، سبعت لنسايئ

Dari Ummu Salamah, bahwa ketika 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menikahi Ummu Salamah, beliau tinggal 
bersamanya selama tiga hari dan bersabda, 
"Sesungguhnya engkau tidaklah rendah di 
mata keluargamu (suamimu); jika engkau 
mau, aku tinggal bersamamu selama tujuh 
malam, dan jika aku tinggal selama tujuh 

malam bersamamu, aku pun (akan) tinggal 
tujuh malam bersama para istriku". 

 :احلديث .1488
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن أمَّ َسلََمة 

ا تزوَّجها أقام عندها ثالثا، وقال:  -اهلل عليه وسلم لمَّ
ْهِلِك َهَواٌن، إْن شئِْت َسبَّْعُت لِك، »

َ
إنه ليس بِِك ىلع أ

 «.نِسايئوإْن َسبَّْعُت لِك، َسبَّْعُت لِ 

** 

1488. Hadis: 

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa ketika 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahinya, 

beliau tinggal bersamanya selama tiga hari dan 

bersabda, "Sesungguhnya engkau tidaklah rendah di 

mata keluargamu (suamimu); jika engkau mau, aku 

tinggal bersamamu selama tujuh malam, dan jika aku 

tinggal selama tujuh malam bersamamu, aku pun 

(akan) tinggal tujuh malam bersama para istriku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 صىل اهلل-أن انليب  -ريض اهلل عنه-تذكر أم سلمة 
ها, بني أن يقيم عندها  -عليه وسلم ملا تزوجها خريَّ

سبع يلال، ثم يقيم عند لك واحدة من نسائه كذلك، 
وإن شاءت اكتفت باثلالث، ودار ىلع نسائه لك 

-واحدة يف يللتها فقط, وقبل أن خيريها قال هلا 
: )إنه ليس -تمهيدا للعذر من االقتصار ىلع اتلثليث

بك يشء من احلقارة  بك ىلع أهلك هوان( أي ليس
وانلقص عندي، بل أنت عندي عزيزة اغيلة, فإذا 
قسمت بعد اثلالث فليس هذا نلقص فيك, ولكن 

 .ألن هذا هو احلق

** 

Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- mengisahkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika 

menikahinya, beliau memberi pilihan kepadanya antara 

beliau menetap bersamanya tujuh malam lalu menetap 

bersama masing-masing istrinya seperti itu juga, atau 

jika dia mau, dia mencukupkan tiga hari saja, kemudian 

beliau berkeliling kepada setiap istrinya hanya pada 

hari gilirannya saja. Sebelum beliau memberi pilihan 

kepadanya, beliau bersabda kepadanya sebagai 

pengantar untuk meminta maaf terhadap tindakan 

mencukupkan diri dengan tiga hari saja dengannya, 

"Sesungguhnya engkau tidaklah rendah di mata 

keluargamu (suamimu)." Yakni, tidak ada kehinaan dan 

kekurangan padamu di sisiku. Justru engkau di sisiku 

adalah wanita mulia yang berharga. Jika aku membagi 

(giliran istri-istriku yang lain) setelah tiga hari 

(bersamamu), maka hal itu bukan karena ada 

kekurangan padamu, tetapi hal ini adalah kebenaran. 
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 :معاين املفردات
 .ه ليس بك : أي ال يتعلق بك, وال يقع بكإن •

ْهِلك : يعين باألهل هنا انليب  •
َ
 .؛ ألن لك واحد من الزوجني أهل لصاحبه-صىل اهلل عليه وسلم-أ

 .َهَوان : اهلوان: احلقارة واذلل والضعف، أي: ليس بك يشء من هذا عندي، وهذا تمهيد للعذر من االقتصار ىلع اتلثليث هلا •

 .ن التسبيع، أي: إن شئت بت عندك سبع يلاٍل، فأمكثها عندك، ثم أسبع لنسايئسبَّعُت لَك : م •

 :فوائد احلديث
أن العدل بني الزوجات واجب، وامليل إىل إحداهن دون األخرى ظلم؛ فيجب ىلع الرجل العدُل ما أمكنه، وأما ما ليس يف طوقه، فال حرج  .1

 .عليه فيه

ءت أقام عندها سبعا، ثم أقام عند لك واحدة من نسائه سبعا، وإن شاءت اكتفت أن الزوج خيري الزوجة اجلديدة اثليب بعد اثلالث، فإن شا .2
 .باثلالث، ودار ىلع نسائه لك واحدة يف يللتها فقط

ديد، إباحة اإلقامة عند العروس اجلديدة أكرث من يللة عند أول دخول الزوج بها: من احلفاوة بها، وإلكرام مقدمها، وإيناسها، يف املسكن اجل .3
 .ا بالرغبة فيهاوإشعاره

 .اتلنبيه ىلع العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته، وإيناس وحدته، ومباسطته يف الالكم .4

 .حسن مالطفة الزوجة بالالكم اللني .5

 .اتلمهيد واتلوطئة ملا سيفعله اإلنسان، أو يقوهل لصاحبه، مما خيىش أن يتوهم منه نفرة منه، أو عدم رغبة فيه .6

 .له، فتخربه بما هل من احلق، وما عليه؛ يلكون ىلع بصرية، ويعلم أن ما قلت هل هو حقه، وما قسم اهلل هلاستحباب الرصاحة مع من تعام .7

 .الواجب ىلع اإلنسان أال حيايب أحًدا يف الواجب, ولكن يبني عذره, وأن مراده تطبيق األمر الواجب .8

 املراجع:املصادر و

 عبد بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. بريوت –العريب  انلارش: دار إحياء الرتاث -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
 املرام، بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة املكّرمة مكة األسدي، مكتبة: انلارش البسام، صالح بن الرمحن
م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد  2006 ـه 1427ة: األوىل، الطبع الفوزان، اهلل عبد بن فوزان بن صالح: تأيلف

م إرساء بنت عرفة، ط
ُ
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـه بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش  1431 ـهـ  1427ر ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دا
 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية.الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 

   (58127) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < ط اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِشيَب : أي: ُخِلَط  •

 :فوائد احلديث
 .أفضل منه تقديم األيمن يف الرشب وإن اكن األيرس .1

 .حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اتليامن يف لك أمره وشأنه .2

نَّ رسوَل اهللِ 
َ
يِتَ بِلَََبٍ  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

ُ
أ

، وعن يََسارِه  ْعَرايِبٌّ
َ
قد ِشيَب بماٍء، وعن يمينِه أ

ْعَطى  -رِض اهلل عنه-أبو بكٍر 
َ
فرََشَِب، ثم أ
ْيَمنَ 

َ
ْيَمَن فَاأل

َ
، وقال: األ ْعَرايِبَّ

َ
 األ

 

Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam didatangkan kepadanya segelas 

susu yang telah dicampur dengan air. Di 
sebelah kanan beliau ada seorang Arab 
baduwi, dan di sebelah kirinya ada Abu 
Bakar Radhiyallahu 'Anhu, maka beliau 

minum kemudian beliau berikan susu itu 
kepada orang Arab baduwi. Beliau 
bersabda, "Dahulukan yang kanan 

seterusnya ke kanan"! 

 :احلديث .1489
نَّ رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َ
-أ

يِتَ بِلنََبٍ قد ِشيَب بماٍء، وعن  -صىل اهلل عليه وسلم
ُ
أ

، وعن يََسارِه أبو بكٍر  ْعَرايِبٌّ
َ
 -ريض اهلل عنه-يمينِه أ

ْعطَ 
َ
رَشَِب، ثم أ

، وقال: فَ ْعَرايِبَّ
َ
ْيَمنَ »ى األ

َ
ْيَمَن فَاأل

َ
 «.األ

** 

1489. Hadis: 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu, bahwa 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam didatangkan 

kepadanya segelas susu yang telah dicampur dengan 

air. Di sebelah kanan beliau ada seorang Arab baduwi, 

dan di sebelah kirinya ada Abu Bakar Radhiyallahu 

Anhu, maka beliau minum kemudian beliau berikan 

susu itu kepada orang Arab baduwi. Beliau bersabda, 

"Dahulukan yang kanan seterusnya ke kanan"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يِت انليب 
ُ
بلنب قد ُخِلَط باملاء،  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

وىلع يمينه رجل من األعراب وىلع يساره أبو بكر، 
ثم أعطى  -صىل اهلل عليه وسلم-فرشب انليب 

األعرايب، فأخذ اإلناء ورشب، وأبو بكر أفضل من 
له انليب   -صىل اهلل عليه وسلم-األعرايب؛ لكن فضَّ

، وقال: األيمن فاأليمن، أي: عليه ألنه عن يمينه
 .قدموا وأعطوا األيمن فاأليمن

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diberi 

susu yang sudah dicampur air. Di sebelah kanan beliau 

ada seorang lelaki Arab baduwi dan di sebelah kiri 

beliau ada Abu Bakar. Lantas Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam minum lalu 

menyerahkannya kepada orang Arab baduwi itu. Ia 

mengambil wadah dan meminumnya. Padahal Abu 

Bakar lebih utama dari orang Arab baduwi, hanya saja 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lebih 

mengutamakannya, karena ia berada di sebelah 

kanannya. Beliau bersabda, "Dahulukan yang kanan 

seterusnya ke kanan!" Yakni, dahulukan dan 

berikanlah kepada orang yang berada di sebelah 

kanan dan begitu seterusnya ke kanan. 
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 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. 1407صحيح ابلخاري، دار ابن كثري، ايلمامة، بريوت، الطبعة اثلاثلة، 
ه. بهجة انلاظرين 1423انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة, الطبعة األوىل،  تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز املبارك

ه. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني, دار مدار الوطن للنرش، الرياض, 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
 .م2007 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل،  -قيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري ه. رياض الصاحلني، للنووي، حت1426الطبعة، 

   (4221) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه مسلم بروايتيه راوي احلديث:

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

نَّ رسوَل اهللِ 
َ
َدَخَل يوَم  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

َة وعليه ِعَماَمٌة َسْوَداءُ    َفْتِح َمَكَّ
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam masuk (ke Mekkah) pada 
hari penaklukan kota Makkah dengan 

mengenakan sorban hitam. 

 :احلديث .1490
نَّ رسوَل اهلِل -ريض اهلل عنه-عن جابٍر 

َ
صىل اهلل -: أ

َة وعليه ِعَماَمٌة  -عليه وسلم َدَخَل يوَم َفتِْح َمَكّ
ريض اهلل -ن أيب سعيٍد عمرو بِن ُحَرْيٍث َسوَْداُء. ع

ْنُظُر إىل رسوِل اهلِل  -عنه
َ
ينِّ أ

َ
صىل اهلل عليه -قال: َكأ

ْرََخ َطَرَفيَْها بنَْيَ  -وسلم
َ
وعليه ِعَماَمٌة َسوَْداُء، َقْد أ
نَّ رسوَل اهلِل 

َ
صىل اهلل عليه -َكِتَفيِْه. يف رواية: أ

  َسوَْداُء.َخَطَب انلَّاَس، وعليه ِعَماَمةٌ  -وسلم

** 

1490. Hadis: 

Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, "Sesungguhnya 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk (ke 

Mekkah) pada hari penaklukan kota Makkah dengan 

mengenakan sorban hitam." Dari Abu Said Amru bin 

Huraits Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Seolah-olah 

aku masih melihat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam mengenakan sorban hitam. Beliau menjulurkan 

kedua ujungnya di antara kedua pundaknya." Dalam 

riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan orang-orang 

dengan mengenakan sorban hitam. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن انليب  -ريض اهلل عنه-يف حديث جابر أخرب 
دخل اعم الفتح وعليه:  -عليه الصالة والسالم

)عمامة سوداء( ففيه جواز بلاس اثلياب السود، ويف 
الرواية األخرى: خطب انلاس وعليه عمامة سوداء 
فيه جواز بلاس األسود يف اخلطبة، وإن اكن األبيض 

: "خري أفضل منه كما ثبت يف احلديث الصحيح
ثيابكم ابلياض"، وأما بلاس اخلطباء السواد يف حال 
اخلطبة فجائز، ولكن األفضل ابلياض، وإنما لبس 
العمامة السوداء يف هذا احلديث بيانا للجواز.  وأما 
قول عمرو بن حريث يف احلديث اآلخر: )كأين أنظر 

وعليه عمامة  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل 
رفيها بني كتفيه(، مما يدل ىلع جواز سوداء قد أرَخ ط

 .كون العمامة سوداء ومدالة بني الكتفني

** 

Dalam hadits Jabir Radhiyallahu 'Anhu bahwa Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk (ke 

Mekkah) pada tahun penaklukan Mekkah dengan 

mengenakan sorban hitam." Di dalam hadits ini 

mengandung isyarat bolehnya mengenakan pakaian 

hitam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau 

berkhutbah kepada orang-orang dengan mengenakan 

sorban hitam. Dalam hadits ini juga mengandung 

isyarat bolehnya mengenakan pakaian hitam saat 

khutbah, meskipun memang pakaian putih lebih utama 

dari yang hitam sebagaimana ditetapkan dalam hadits 

shahih, "Sebaik-baik pakaian kalian yang putih." 

Adapun pakaian hitam para khatib saat khutbah adalah 

boleh. Hanya saja yang paling utama adalah yang 

berwarna putih. Mengenakan sorban hitam dalam 

hadits ini untuk menjelaskan pembolehannya. 

Sedangkan ucapan Amru bin Huraits dalam hadits lain, 

"Seolah-olah aku masih melihat Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam mengenakan sorban hitam. Beliau 

menjulurkan kedua ujungnya diantara kedua 

pundaknya." Ini menunjukkan dibolehkannya sorban 

berwarna hitam dan dijulurkan diantara dua pundak. 
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 :معاين املفردات
 .عمامة : ما يُلف ىلع الرأس •

 .أرَخ : أنزل •

 .خطب : يف يوم اجلمعة وىلع املنرب •

 :فوائد احلديث
 .جواز لبس العمامة السوداء .1

 .استحباب إرخاء طرف العمامة بني الكتفني .2

 .تمام الصحابة ريض اهلل عنهم بنقل دقائق حياة الرسول صىل اهلل عليه وسلماه .3

 .جواز دخول مكة بغري إحرام .4

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423محد، دار العاصمة، الرياض،  حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4طه. رياض الصاحلني، 1428

، كنوز إشبيليا، 1حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
، دار 2ه. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، ط1422، دار الفكر، بريوت، 1ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للقاري، ط1430الرياض، 

 .ه1392 بريوت، –، دار إحياء الرتاث العريب 2بلنان. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، ط. -إحياء الرتاث العريب، بريوت 
   (4222) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .فق عليهمت راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يتنفس : أي: خارج اإلناء •

 :فوائد احلديث
 .ء ىلع ثالث جراعت، وأن يتنفس بعد لك جرعة، وأن جيعل تنفسه بعيدا عن إناء املاءاستحباب أخذ املا .1

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: عصام هادي، وزارة 4ه. رياض الصاحلني، ط1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني، للنووي، ط
ه. 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428وت، األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بري

، 14طصحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، 
 .ه1407مؤسسة الرسالة، 

   (4225) الرقم املوحد:

نَّ رسوَل اهللِ 
َ
اكن  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

َاِب ثاََلثًا. ُس يف الرشَّ  Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa  يَتََنفَّ
Sallam bernafas tiga kali saat minum. 

 :احلديث .1491
نَّ رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنه-ن أنس بن مالك ع

َ
-أ

اِب ثاََلثًا. -صىل اهلل عليه وسلم َ ُس يف الرشَّ  اكن يَتَنَفَّ

** 

1491. Hadis: 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu, bahwa 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bernafas tiga 

kali saat minum. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا رشب تنفس يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
الرشاب ثالثا، يرشب ثم يفصل اإلناء عن فمه، ثم 
يرشب اثلانية ثم يفصل اإلناء عن فمه، ثم يرشب 

 .اثلاثلة، وال يتنفس يف اإلناء

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam apabila 

minum, beliau bernafas tiga kali. Beliau minum lalu 

melepaskan wadah dari mulutnya lalu minum kedua 

kalinya lalu melepaskan wadah dari mulutnya 

kemudian minum ketiga kalinya, jadi beliau tidak 

bernafas di dalam wadah. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلمال اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .األعراب : هم ساكن ابلادية •

 .أملك : أقدر •

 .نزع : اقتلع •

 :فوائد احلديث
 .الرمحة غريزة يف انلفس اإلنسانية أودعها اهلل عباده الرمحاء .1

 .جعل اهلل الرمحة يف قلوب عباده يلعطف بعضهم ىلع بعض، ولتستقيم أمور احلياة .2

 .إلنسانابليئة هلا أثر يف اتلكوين انلفيس ل .3

 .مرشوعية الشفقة ىلع األوالد وتقبيلهم ورمحتهم .4

 املراجع:املصادر و

ة الرابعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
ه. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل 1426لنرش، الرياض، الطبعة، م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن ل1987 -ه 1407عرش، 

ْملُِك إن اكَن اهلُل نََزَع ِمْن قُلُوبُِكم الرَّمْحَةَ 
َ
َو أ

َ
  أ

Aku tak dapat berbuat apa-apa jika Allah 
telah mencabut rasa sayang dari hati-hati 

kalian. 

 :احلديث .1492
قالت: َقِدَم نَاٌس ِمَن  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ْعَراِب ىلَعَ رَُسوِل اهلِل 
َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-األ

ُتَقبِّلُوَن ِصبَْيانَُكْم؟ فقال: 
َ
قالوا: لَِكنَّا « نعم»فقالوا: أ

-صىل اهلل عليه وسلم-واهللِ ما ُنَقبُِّل! فقال رسوُل اهللِ 
ْمِلُك إن اكَن اهلُل نََزَع مِ : »

َ
َو أ

َ
 «.ْن قُلُوبُِكم الرَّمْحََة!أ

** 

1492. Hadis: 

Dari Aisyah Radiyallahu 'Anha secara marfu'. 

Sekelompok Arab badui mendatangi Rasulullah 

Shalallahu 'Alaihi wa Sallam dan bertanya, 'Apakah 

kalian mencium anak-anak kecil kalian? Nabi 

menjawab, 'Ya.' Mereka berkata, 'Namun, demi Allah, 

kami tidak mencium mereka.' Rasulullah Shalallahu 

'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Aku tak dapat berbuat 

apa-apa jika Allah telah mencabut rasa sayang dari 

hati-hati kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -جاء قوم من األعراب إىل انليب 
-فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ قال انليب  -وسلم

: "نعم"، واألعراب عندهم -صىل اهلل عليه وسلم
غلظة وشدة؛ فقالوا: إنا لسنا نقبل صبياننا، فقال 

: "إذا نزع اهلل من -عليه الصالة والسالم-انليب 
 ."ا يف قلوبكمقلوبكم الرمحة فال أملك وضعه

** 

Salah satu suku dari Arab badui datang menemui Nabi 

Shalallahu 'Alaihi wa Sallam dan bertanya, 'Apakah 

kalian mencium anak-anak kecil kalian? Nabi 

menjawab, 'Ya.' Sedang Arab badui terkenal 

bertemperamen keras dan kasar. Mereka berkata, 

'Namun, demi Allah, kami tidak mencium anak-anak 

kecil kami.' Nabi -salallahu alaihi wasallam- berkata, 

'Jika Allah mencabut rasa sayang dari hati kalian, aku 

tak dapat meletakkannya di hati-hati kalian." Lihat kitab 

Dalilul Fâlihin III/9-10 dan Syarh Riyadis Shâlihin oleh 

Ibnu Utsaimin II/553-554. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

375 
 

، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان. رياض الصاحلني 2احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون 4ه. رياض الصاحلني، ط1428 ، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،1للنووي، ط

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1428اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 
 .قيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوته. صحيح مسلم، حت1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (4251) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بني خيْب  -صَّل اهلل عليه وسلم-أقام انليب 
  ثالث يلال يبىن عليه بصفيةواملدينة 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menetap 
(singgah) bersama Ṣafiyyah selama tiga 

hari di jalan antara Khaibar dan Madinah 

 :احلديث .1493
-قال: أقام انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

بني خيرب واملدينة ثالث يلال  -صىل اهلل عليه وسلم
بصفية، فدعوُت املسلمني إىل ويلمته، وما ُيبىَْن عليه 

اكن فيها من خزب وال حلم، وما اكن فيها إال أن أمر 
بالال باألْنَطاِع فَبُِسَطْت، فألىق عليها اتلمر واألقَِط 
ْمَن، فقال املسلمون: إحدى أمهات املؤمنني، أو  والسَّ
ما َملََكْت يمينه؟ قالوا: إن َحَجَبَها فيه إحدى أمهات 

ني، وإن لم حيجبها فيه مما ملكت يمينه، فلما املؤمن
 هلا َخلَْفُه، وَمدَّ احِلَجاَب 

َ
أ  .ارحتل َوطَّ

** 

1493. Hadis: 

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

"Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menetap (singgah) 

selama tiga hari antara Khaibar dan Madinah sejauh 

tiga mil, yaitu ketika menikahi Ṣafiyyah. Kemudian aku 

mengundang kaum muslimin untuk menghadiri 

walimah beliau. Saat itu tidak ada roti dan tidak pula 

daging. Ketika itu beliau memerintahkan Bilal untuk 

menghamparkan karpet yang terbuat dari kulit, setelah 

itu kurma, keju dan minyak samin dihidangkan di atas 

karpet tersebut. Lantas kaum muslimin bertanya, 'Dia 

salah seorang dari Ummahatul Mukminin ataukah 

hamba sahaya beliau?' Sebagian mereka menjawab, 

"Jika beliau menghijabinya berarti termasuk salah 

seorang dari Ummahatul Mukminin. Jika beliau tidak 

menghijabinya berarti hanya seorang hamba sahaya 

beliau." Ketika beliau bertolak pulang, beliau 

menempatkan Ṣafiyyah dibelakang beliau,, dan 

menyelimutinya dengan hijab." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف سفر بني خيرب  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انليب 
واملدينة، وبيق ثالثة أيام بليايلها مع أم املؤمنني 

عليه -حني تزوجها، فأقام  -ريض اهلل عنها-صفية 
ريض اهلل -ويلمة هلا فأمر أنًسا  -الصالة والسالم

وا، ولم يكن فيها أن يدعو انلاس إيلها يلأكل -عنه
صىل اهلل عليه -حلم وال خزب لقلة حال رسول اهلل 

، ولكن بسطت  البسط من اجلدل فجعل فيها -وسلم
اتلمر واألقط وحنو ذلك فأكل انلاس منها، ثم  إنهم 

عليه الصالة -تساءلوا فقالوا: إن جعل انليب 
احلجاب ىلع صفية فيه من أمهات  -والسالم

ض عليهن، وإن لم حيجبها املؤمنني ألن احلجاب فر
فيه جارية من اجلواري، فلما رضب عليها احلجاب 
ووسع هلا يف املركب خلفه أيقنوا أنها من أمهات 

 .املؤمنني

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengadakan 

perjalanan antara Khaibar dan Madinah dan menetap 

(singgah) tiga hari tiga malam bersama Ummul 

Mukminin, Ṣafiyyah -raḍiyallāhu 'anhā- saat beliau 

menikahinya. Selanjutnya beliau -'alaihi aṣ-ṣalātu wa 

as-salām- mengadakan resepsi pernikahan lalu 

menyuruh Anas -raḍiyallāhu 'anhu- agar mengundang 

orang-orang ke resepsi tersebut untuk makan. Saat itu 

tidak ada roti,, dan tidak pula daging karena kondisi 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang terbatas. 

Hanya ada karpet dari kulit yang dihamparkan lalu 

diletakkan di atasnya kurma, keju, dan sebagainya. 

Orang-orang pun menyantapnya. Lantas mereka saling 

bertanya-tanya. (Sebagian mereka) berkata, "Jika Nabi 

-'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- meletakkan hijab (tabir) 

kepada Ṣafiyyah, berarti dia salah seorang Ummahatul 

Mukminin karena hijab diwajibkan kepada mereka. Jika 

beliau tidak menghijabinya, berarti dia salah seorang 

hamba sahaya beliau. Saat beliau menutupi Ṣafiyyah 

dengan hijab dan memberikan tempat lapang di 

kendaraan di belakang beliau, mereka pun yakin 

bahwa dia salah seorang Ummahatul Mukminin. 
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 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < ويلمة العرس

 .ظ ابلخاريمتفق عليه، وهذا لف راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ود يبعد عن املدينة حنو مائة ميل من جهة الشمال الغريبخيرب : اسم ملاكن فيه مزارع وبيوت وقالع لليه •

ل بها يبىن عليه بصفية : يُبىن ىلع صيغة املجهول من ابلناء، وهو ادلخول بالزوجة، واألصل فيه أن الرجل إذا تزوج امرأة بين عليها قبة يلدخ •
 .فيها، فيقال: بىن الرجل ىلع أهله

 .رسها، ومع الك اللغتني: فتح الطاء وسكونها، وهو البساط من اجللود املدبوغة، جيمع بعضها إىل بعضباألنطاع : واحدها نِْطع، بفتح انلون وك •

ر ماؤه، ويغلظ، ثم يعمل منه أقراص صغرية، فتؤلك يلنة ويابسة • قِط : بفتح اهلمزة، اللنب املطبوخ حىت يتبخَّ
َ
 .األ

 :فوائد احلديث
 .نَّ هذه الفرتة يه املقصودة من انلاكح، وما قبلها تمهيد هلاأنَّ وقت الويلمة هو عند ابلناء بالزوجة، وادلخول عليها؛ أل .1

حال  أنَّ املرشوع هو ختفيف الويلمة، وادلعوة إيلها، واالستعداد هلا، فإن اكن اإلنسان مورًسا فتكون بالشاتني واثلالث فأكرث قلياًل، حسب .2
ين، وإن اكن يف حالة سفر، أو حالة عرسة فيكيف م  .ا تيرسَّ من الطعام والرشابالزوج، وقَْدر املدعوِّ

ا؛ فالسفر واتلخفُّف من الزاد فيه لم يمنع من إعدادها، واالجتماع هلا .3  .أنَّ صنع الويلمة للزواج متأكد جدًّ

 .-عليه الصالة والسالم-جواز ادلخول ىلع املرأة يف السفر، وذلك ثلبوته من فعله  .4

 .جواز اتلوكيل يف ادلعوة للويلمة .5

 .اإلشارة إىل أنه ينبيغ أن ال يكون يف الوالئم إرساف وال تبذير  لقوهل: فما اكن فيها من خزب وال حلم .6

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
بلوغ  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

توضيح  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -املرام:تأيلف عبد اهلل البساماألحاكم رشح بلوغ 

 واإلكرام اجلالل ذي فتح -  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث
عمدة القاري  - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -املرام للشيخ ابن عثيمني بلوغ برشح

 .بدون تاريخ -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب -رشح صحيح ابلخاري، بلدر ادلين العيين 
   (58117) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اجلنائزالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية <  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .صىّل ىلع قرب : أي ىلع صاحب قرب •

 .بعد ما دفن : أي بسااعت ألن الصالة اكنت صبيحة دفنه •

•  َ  . أربعا : صىل عليه فقال: اهلل أكرب أربع مرات, كما يفعل يف صالة اجلنازة ىلع امليت احلارضَكربَّ

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية الصالة ىلع القرب، وال يلتفت إىل من منعه، لَردِّه انلصوص بال حجة .1

 .أن صفة الصالة ىلع القرب، مثل صفة الصالة ىلع امليت احلارض .2

 .من الرمحة والرأفة، وتفقد الواحد من أصحابه, مهما اكنت مزنتله -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه  .3

صَّلَّ لَع قْب  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
ْرَبعاً 

َ
َ عليه أ   بعد ما ُدفَِن, فََكْبَّ

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- pernah salat di atas kubur setelah 

(mayat) dikebumikan. Lantas beliau 
bertakbir empat kali 

 :احلديث .1494
أن انليب »: -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

صىلَّ ىلع قرب بعَد ما ُدفَِن,  -صىل اهلل عليه وسلم-
ْرَبعاً 

َ
َ عليه أ  .«فََكربَّ

** 

1494. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

"Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

salat di atas kubur setelah (mayat) dikebumikan. 

Lantas beliau bertakbir empat kali." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع حماسن  -صىل اهلل عليه وسلم-قد ُجبَل انليب 
األخالق، ومن ذلك ما اتصف به من الرمحة والرأفة، 

ما َيْفِقُد أحداً من أصحابه حىت يسأل عنه، ويتفقد ف
أحواهل. فقد سأل عن صاحب هذا القرب، فأخربوه 
بوفاته، فأحب أنهم أخربوه يلصيل عليه، فإن صالته 
سكٌن للميت، ونور يزيل الظلمة اليت هو فيها، 
فصىل ىلع قربه كما يصىل ىلع امليت احلارض. صالة 

 القرب ال يفهم منها ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
صعوده ىلع القرب, وإنما املعىن الوقوف جبانبه 

 .واستقباهل والصالة عليه صالة اجلنازة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tercipta dengan 

akhlak yang baik. Di antaranya sifat kasih dan sayang 

yang dimilikinya. Ketika beliau kehilangan seorang 

sahabatnya, beliau pun menanyakannya dan 

memeriksa keadaannya. Beliau bertanya tentang 

penghuni kuburan tersebut. Lantas orang-orang 

memberitahu beliau bahwa dia sudah meninggal dunia. 

Beliau ingin mereka memberitahunya sehingga bisa 

menyalatkannya karena salatnya merupakan 

penenang bagi mayit dan cahaya yang dapat 

melenyapkan kegelapan yang dialaminya. Selanjutnya 

beliau salat di atas kubur orang itu sebagaimana beliau 

melaksanakan salat jenazah yang ada di hadapan. 

Salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di atas kubur 

tidak bisa dipahami naiknya beliau ke atas kubur, tetapi 

maknanya berdiri di samping kubur dan 

menghadapnya, serta melaksanakan salat jenazah 

untuknya. 
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صالة اجلنازة جائزة يف املقربة، ألنها ليس فيها ركوع وال سجود، وانليه عن الصالة يف املقربة خمصص بالصالة ذات الركوع والسجود  .4
 .املعروفة

 املراجع:املصادر و

 -ه. 1422انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -زهري بن نارص انلارص صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد -
 يلع بن الواحد عبد بن الغين لعبد, األحاكم يف العمدة -. بريوت –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

م. 1998 - ـه1419اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل،  -بة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض مكت: انلارش, الزهريي أمني بن سمري: املحقق, احلنبيل
تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي  -ه. 1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل،  -

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم, املؤلف: أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام,  -مرص، الطبعة األوىل. دار املنهاج، القاهرة،  -انلجِم
فتاوى اللجنة  -م. 2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة, الطبعة العارشة،  -حققه: حممد صبيح بن حسن حالق, انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 

 .ابلحوث العلمية واإلفتاء ادلائمة، رئاسة
   (5210) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهم-يْنََة عبد اهلل بن مالك بن ُِبَ  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إذا صىّل : إذا سجد •

 .فّرج : باعد •

 .بني يديه : أي: َعُضديه، واملراد باعد بينهما وبني جنبيه •

لم يكن ىلع  -هلل عليه وسلمصىل ا-بياض إبطيه : تثنية إبط، وهو باطن املنكب، وبياضهما أي: لون جدلهما من شدة املجافاة؛ وألن انليب  •
 .إبطيه شعر

 :فوائد احلديث
 .استحباب هذه اهليئة يف السجود، وَه مباعدة َعُضديه عن جنبيه .1

حقه  يف املجافاة يف السجود ِحكَم وفوائد كثرية، منها: إظهار النشاط والرغبة يف الصالة، وأنه إذا اعتمد ىلع لك أعضاء السجود أخذ لك عضو .2
 .من العبادة

 .أن اإلبط ليس بعورة .3

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426، ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 

ه.  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 

اكن إذا َصَّلَّ  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
ج بني يديه، حىت يبدو بياض إْبَطْيهِ    فرَّ

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- apabila melaksanakan salat, beliau 

merenggangkan antara kedua tangannya 
hingga terlihat warna putih ketiaknya. 

 :احلديث .1495
: -ريض اهلل عنهم-عن عبد اهلل بن مالك بن  ُِبَيْنََة 

اكن إذا َصىلَّ فّرج  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب »
 «.بياُض إْبَطيْهِ بني يديه، حىت َيبُْدَو 

** 

1495. Hadis: 

Dari Abdullah bin Malik bin Buḥainah -raḍiyallāhu 

'anhum, "Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- apabila melaksanakan salat, beliau 

merenggangkan antara kedua tangannya hingga 

terlihat warna putih ketiaknya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا سجد يباعد  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
عضديه عن جنبيه؛ تلنال ايلدان حظهما من 
االعتماد واالعتدال يف السجود، ومن شدة اتلفريج 

صىل اهلل عليه -بينهما يظهر بياض إبطيه. وهذا ألنه 
ا أو منفردا، أما املأموم اذلي يتأذى اكن إمام -وسلم

 .جاره باملجافاة؛ فال يرشع هل ذلك

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila sujud, beliau 

biasa merenggangkan lengannya dari kedua 

pinggangnya agar kedua tangannya mendapatkan 

bagian dalam penopangan dan kelurusan dalam sujud. 

Karena keduanya sangat direnggangkan maka 

terlihatlah warna putih ketiaknya. Hal ini disebabkan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa salat menjadi 

imam atau sendirian. Adapun makmum yang bisa 

menyebabkan teman disampingnya terganggu dengan 

gerakan seperti ini, maka bentuk gerakan seperti itu 

tidak disyariatkan. 
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ه. 1422األوىل، ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: 
ه. تأسيس 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .األحاكم، أمحد بن حيىي انلجِم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل
   (3220) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نلبوية < الشمائل املحمدية < سفره صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية ا اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة

 .متفق عليه راوي احلديث:

اِء بِْن اَعزٍِب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-الرَْبَ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إحدى الركعتني : يه األوىل كما رواه النسايئ •

 .باتلني والزيتون : سورة اتلني والزيتون •

اوي؛ فيكون احلسن إما يف الصوت أو القراءة، وحيتمل أنها للتنويع، أي: أحسن صوتا أحسن صوتًا أو قراءًة : أو حيتمل أنها للشك من الر •
 .وقراءة؛ فيكون احلسن يف لكيهما

 :فوائد احلديث
ل يف صالة العشاء .1  .جواز قراءة قصار الُمَفصَّ

 .أن األحسن ختفيف الصالة يف السفر، ومرااعة حال املسافرين، ولو اكن عند اإلمام رغبة يف اتلطويل .2

 .الصوت يف القراءة، ومن ذلك القراءة يف الصالة؛ ألنه يبعث ىلع اخلشوع واحلضور استحباب حتسني .3

 .اجلهر يف صالة العشاء .4

اكن يف سفر،  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
فصَّل العشاء اآلِخَرةَ، فقرأ يف إحدى الركعتني 

ْيُتون فما سمعت أحًدا أحسن صوتًا بِاتلرنِي َوال زَّ
 أو قراءة منه

 

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- pernah dalam suatu perjalanan, 
lalu beliau melaksanakan salat Isya. Di 

salah satu rakaatnya beliau membaca surah 
At-Tīn. Aku tidak pernah mendengar 

seorang pun yang suaranya atau bacaannya 
lebih indah dari beliau. 

 :احلديث .1496
-أن انليب » -ريض اهلل عنهما-عن الرَْبَاء بْن اَعزٍِب 

اكن يف سفر، فصىل العشاء  -صىل اهلل عليه وسلم
يْتُون فما  اآلِخَرَة، فقرأ يف إحدى الركعتني بِاتلِّنِي َوالزَّ

 «.سمعت أحًدا أحسن صوتًا أو قراءة منه

** 

1496. Hadis: 

Dari Al-Barrā` bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

"Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

dalam suatu perjalanan, lalu beliau melaksanakan salat 

Isya. Di salah satu rakaatnya beliau membaca surah 

At-Tīn. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang 

suaranya atau bacaannya lebih indah dari beliau". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بسورة اتلني  -صىل اهلل عليه وسلم-قرأ انليب 
والزيتون يف الركعة األوىل يف صالة الِعشاء؛ ألنه اكن 

تسهيل؛ يف سفر، والسفر يراَع فيه اتلخفيف وال
صىل اهلل عليه -ملشقته وعنائه، ومع كون انليب 

مسافًرا، فإنه لم يرتك ما يبعث ىلع اخلشوع  -وسلم
وإحضار القلب عند سماع القرآن، وهو حتسني 

 .الصوت يف قراءة الصالة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca surah At-

Tīn di rakaat pertama salat Isya karena beliau sedang 

dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu sendiri 

hendaklah memperhatikan keringanan dan 

kemudahan karena kesulitan dan kepayahannya. 

Meskipun Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang 

dalam perjalanan, tetapi beliau tidak meninggalkan hal 

yang dapat membangkitkan kekhusyukan dan 

kehadiran hati saat menyimak Alquran. Yaitu 

memperindah suara bacaan (Alquran) dalam salat. 
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 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل،  ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 
ه. صحيح 1422زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  اجلعيف، حتقيق: حممد

 .ه1423مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
   (3177) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خ < اتلاريخ < احلروب والغزواتالسرية واتلاري اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

بعث بعثا  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
إىل بين حليان من هذيل، فقال: يلنبعث من ُك 

 رجلني أحدهما، واألجر بينهما
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengirim pasukan ke Bani Lihyan dari 
kabilah Hużail. Lantas beliau bersabda, 
"Hendaknya satu orang dari setiap dua 
orang berangkat , dan pahala dibagi di 

antara keduanya". 

 :احلديث .1497
أنَّ رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

َبَعث َبْعثاً إىل بين حليان من  -صىل اهلل عليه وسلم-
َحُدُهما،»ُهَذيل، فقال: 

َ
 يِلَنْبَِعث ِمن لُكِّ رَُجلنَي أ

ْجُر بَينُهما
َ
 «.واأل

** 

1497. Hadis: 

Dari Abu Sa`īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengirim 

pasukan ke Bani Lihyan dari kabilah Hużail. Lantas 

beliau bersabda, "Hendaknya satu orang dari setiap 

dua orang berangkat (jihad), dan pahala dibagi di 

antara keduanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، -ريض اهلل عنه-جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري 
أراد أن يبعث  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

جيشاً إىل بين حليان، وهم من أشهر بطون هذيل.  
لماء ىلع أن بين حليان اكنوا يف ذلك الوقت واتفق الع

كفاراً، فبعث إيلهم بعثاً يغزوهم، )فقال( ذللك 
اجليش: )يلنبعث من لك رجلني أحدهما(، مراده من 
لك قبيلة نصف عددها، )واألجر( أي: جمموع األجر 
احلاصل للغازي واخلالف هل خبري )بينهما(، فهو بمعىن 

، «اغزياً فقد غزاومن خلف »قوهل يف احلديث قبله: 
أيكم خلف اخلارج يف أهله »ويف حديث مسلم: 

، بمعىن أن «وماهل خبري اكن هل مثل نصف أجر اخلارج
أمرهم أن خيرج منهم  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

واحد، ويبىق واحد خيلف الغازي يف أهله، فيقوم ىلع 
شؤونهم واحتياجاتهم، ويكون هل نصف أجره؛ ألنَّ 

 .للغازي انلصف اثلاين

** 

Disebutkan dalam hadis Abu Sa'īd al-Khudri -

raḍiyallāhu 'anhu- ini bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- ingin mengirimkan pasukan ke Bani 

Lihyan, mereka ini anak kabilah paling mashyur dari 

kabilah Hużail. Para ulama sepakat bahwa Bani Lihyan 

pada waktu itu masih kafir. Maka beliau mengirimkan 

pasukan untuk memerangi mereka. "Maka beliau 

bersabda" kepada pasukan tersebut, "Hendaknya satu 

orang dari setiap dua orang berangkat", maksudnya 

dari setiap kabilah separuhnya berangkat. "Dan 

pahala" artinya, total pahala yang dihasilkan milik orang 

yang berperang dan orang yang ditinggalkannya 

(karena menjaga keluarganya) dengan baik (dibagi di 

antara keduanya). Hadis ini semakna dengan sabda 

beliau dalam hadis sebelumnya, "Siapa yang 

menggantikan orang yang beperang (mengurus 

keluarganya) sungguh ia telah berperang." Dan dalam 

hadis Muslim, "Siapa pun di antara kalian yang 

menggatikan orang yang keluar (berjuang fi sabilillah) 

dalam mengurus keluarga dan hartanya dengan baik, 

ia memperoleh separuh pahala orang yang keluar 

berjuang tersebut." Maksudnya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memerintahkan mereka agar satu orang 

berangkat dan satu orang tinggal untuk menggantikan 

orang yang berperang ini dalam mengurus 

keluarganya, yakni mengurus berbagai perkara dan 

kebutuhan mereka, dan ia mendapatkan separuh 

pahalanya, karena separuhnya lagi milik orang yang 

berperang. 
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  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َبَعث : أراد أن يبعث •

 .بنو حليان : بطن )أي: طائفة( من قبيلة هذيل •

 .من ُهَذيل : قبيلة من قبائل العرب املشهورة •

 .يِلَنْبَِعث : يلَخُرج •

 .ابلعث : اجليش •

 :فوائد احلديث
أنه ال يذهب رجال القبيلة أو ابلدل مجيعهم إىل اجلهاد، بل يذهب بعضهم، ويكون ملن بيق منهم مثل أجر من خرج إذا خلفوهم يف أهليهم  .1

 .خبري وأنفقوا عليهم

 .داللة ىلع أن الغازي واخلالف هل خبري، أجرهما سواء .2

 .مرشوعية اتلعاون ىلع الرب واتلقوى .3

 املراجع:املصادر و

احلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: تطريز رياض الص
م.  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 2002ه، 1423األوىل 
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1425: الرابعة الطبعة

ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون 1428الطبعة: األوىل 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، 1428اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، الطبعة: الرابعة 

شبيليا، الرياض، ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إ1423دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1407م.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 2009ه، 1430الطبعة: األوىل

   (3068) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  عبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه ال

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الِْمْغَفُر : ما يلبس ىلع الرأس من احلديد يلتيق به رضب السيوف والسهام •

 .أستار الكعبة : مجع سرت، وهو اثلوب اليت تغطى به الكعبة •

دخل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
مكة اعم الَفتح، ولَع رأسه الِمْغَفُر، فلما نَزعه 

جاءه رجل فقال: ابن َخَطٍل متَعلرٌق بأستار 
 الكعبة، فقال: اْقُتلُوهُ 

 

Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memasuki Makkah pada hari penaklukan 
kota Makkah dengan memakai topi besi 

diatas kepalanya. Ketika beliau 
melepasnya, seorang lelaki datang dan 

berkata: “Ibnu Khathal bergantung pada 
tirai Ka`bah”. Lalu beliau bersabda: 

“Bunuhlah dia!". 

 :احلديث .1498
-ل اهلل أن رسو»: -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

دخل مكة اعم الَفتح، وىلع  -صىل اهلل عليه وسلم
رأسه الِمْغَفُر، فلما نَزعه جاءه رجل فقال: ابن َخَطٍل 

 .«متَعلٌِّق بأستار الكعبة، فقال: اْقُتلُوهُ 

** 

1498. Hadis: 

Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memasuki 

Makkah pada hari penaklukan kota Makkah dengan 

memakai topi besi diatas kepalanya. Ketika beliau 

melepasnya, seorang lelaki datang dan berkata: “Ibnu 

Khathal bergantung pada tirai Ka`bah”. Lalu beliau 

bersabda: “Bunuhlah dia!". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وبني كفار  -صىل اهلل عليه وسلم-يب اكن بني انل
قريش عهد, واكن قد أهدر دم بعض املرشكني وأمر 
بقتلهم، وهم تسعة فقط، فلما اكن فتح مكة، دخلها 

يف حالة حيطة وحذر، فوضع  -صىل اهلل عليه وسلم-
ىلع رأسه الِمْغَفر، ووجد بعض الصحابة ابَن َخَطل 

ن القتل؛ لِما متعلقاً بأستار الكعبة، اعئذاً ِبرمتها م
يعلم من سوء صنيعه، وقبح سابقته، فتحرجوا من 

فلما  -صىل اهلل عليه وسلم-قتله قبل مراجعة انليب 
 .راجعوه قال: اقتلوه، فقتل بني احلجر واملقام

** 

Terjadi perjanjian antara Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dengan orang-orang kafir Quraisy, dan beliau 

telah menumpahkan darah sebagian kaum musyrikin 

dan memerintahkan untuk membunuh mereka yang 

berjumlah hanya sembilan orang. Maka ketika terjadi 

penaklukan kota Makkah, beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memasukinya dalam kondisi waspada dan 

penuh kehati-hatian, beliaupun memakai pelindung 

kepala (topi besi). Sebagian sahabat menemukan Ibnu 

Khathal bergantung pada tirai Ka`bah untuk memohon 

perlindungan dengan kehormatan Ka`bah dari 

pembunuhan; karena dia mengetahui keburukan 

perbuatannya dahulu, sehingga para sahabat merasa 

kebingungan dan canggung untuk membunuhnya 

sebelum berkonsultasi terlebih dahulu dengan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Setelah mereka 

berkonsultasi kepada beliau, maka beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda: “Bunuhlah dia!”. Lalu 

terbunuhlah ia diantara Hijir Ismail dan Maqam Ibrahim. 
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ْسلَِِمِّ  ابن َخَطل : رجل مرشك اختلف يف اسمه، قيل: ِهاَلل، وقيل غري •
َ
 .-ريض اهلل عنه-ذلك، وقاتله أبو بَْرَزَة اأْل

 :فوائد احلديث
 .دخلها وهو غري حمرم، إذ دخلها وىلع رأسه الِمْغَفرُ  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز دخول مكة من غري إحرام ملن ال يريد نساك؛ ألن انليب  .1

َول أعم وأنفع .2
َ
 .تقديم اجلهاد ىلع النُُّسِك؛ ألن مصالح األ

 .نَْوةكون مكة فتحت عَ  .3

 .األخذ بأسباب الوقاية، وأن ذلك ال ينايف اتلولك .4

 .من جاز قتله يف احلرم لم يمنعه منه تعلقه بأستار الكعبة .5

 . عظم الكعبة وحرمتها يف انلفوس .6

 .مرشوعية سرت الكعبة باثلياب .7

 .رفع أخبار املجرمني إىل والة األمور .8

 املراجع:املصادر و

يسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع ه. ت1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجِم، ط
ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

م من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود ه. عمدة األحاك1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عثيمني، ط
ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422ورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مص1زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،

   (4440) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة اتلصنيف:
  ه األرسة < انلاكح < ويلمة العرسالفقه وأصوهل < فق

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  .-ريض اهلل عنها-صفية بنت َشيْبََة  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أولم : عمل ويلمة، ويه طعام يصنع عند العرس •

ين : تثنية مُ  •  .غراًما تقريبًا 1500: -بعد أن حوِّل إىل الوزن-ّد، والُمّد ربع الصاع، فاملدان نصف الصاع انلبوي، وقدر املدين باملكيال املعارص بُمدَّ

 .شعري : هو احلب املعروف، وهو نبات ُعْشيِبّ حيبّ  •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية الويلمة يف الزواج؛ ألنَّ ذلك من إظهار الرسور والفرح .1

 .الزوج دون الزوجة وأويلائها؛ ألنَّ الزوجني هما صاحبا العرس، والزوج هو الُمنِفق؛ فتكون عليه أنَّ الويلمة تكون ىلع .2

 .أنه عليه الصالة والسالم لم يكن يتلكف يف ويلمة الزواج، بل اكن ما يتيرس .3

 .توكيد سنة الويلمة، ألنه لم يرتكها مع الفقر وقلة اليشء .4

 . الفقر وضيق العيش، وأكل الشعريفيه صرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع .5

لَع بعض  -صَّل اهلل عليه وسلم-أولم انليب 
  نسائه بمدين من شعري

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 
mengadakan walimah terhadap sebagian 
istrinya dengan dua mud sya'īr (gandum) 

 :احلديث .1499
ْولََم »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن صفية بنت شيبة 

َ
أ

يِْن من  انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع بعض نسائه بُِمدَّ
 .«شعري

** 

1499. Hadis: 

Dari Ṣafiyah binti Syaibah -raḍiyallāhu 'anhā- ia 

berkata, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya 

dengan dua mud sya'īr (gandum)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أفاد احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم تزوج 
إحدى أمهات املؤمنني، وأقام هلا ويلمة ،واكنت 

أن جعل   -عليه الصالة والسالم-ويلمته عليها 
ن شعري لم جيد غريهما، مما يدل ىلع طبيخها بمدين م

قلة ذات يد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ومع 
ذلك لم يرتك هذه السنة ولم يهملها مع صعوبة ظروفه 

، وهو ديلل ىلع أن الويلمة -عليه السالم-وعيشه 
تصح بأقل من شاة، وأن ما تيرس من الطعام يصح أن 

 .إلنسانتكون به الويلمة؛ فيه ىلع قدر استطاعة ا

** 

Hadis tersebut memberikan faedah bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahi salah seorang 

ummahatul mukminin (ibu kaum mukminin) dan 

mengadakan walimah (resepsi) untuknya. Dahulu 

walimah yang beliau adakan untuknya dengan 

membuat masakan dari dua mud gandum, beliau tidak 

mempunyai yang lainnya. Hal itu menunjukkan 

sedikitnya harta Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Meskipun demikian, beliau tidak meninggalkan 

sunah ini dan tidak melalaikannya walaupun keadaan 

dan kehidupan beliau susah. Ini menunjukkan bahwa 

walimah itu sah dengan sesuatu yang lebih sedikit dari 

kambing, dan sedikit makanan juga sah dijadikan untuk 

walimah karena walimah itu sesuai dengan 

kemampuan seseorang. 
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 املراجع:املصادر و

طبعة -ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
بعة: اخلاِمَسة، الط– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام 1428الطبعة األوىل -دار ابن  اجلوزي

مؤسسة الرسالة الطبعة  -عناية عبد السالم السليمان  -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان 2003 - ـه 1423
حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ حممد بن صالح العثيمني

 –دار الوطن  -املحقق: يلع حسني ابلواب-. كشف املشلك من حديث الصحيحني/ عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي1427الطبعة األوىل  -بيويم
 .الرياض

   (58116) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .رَسيًَّة : بفتح السني املهملة، وكرس الراء، وتشديد ايلاء: يه القطعة من اجليش، ويه من مخسة إىل أربعمائة •

 .ُسهَماُننَا : بضم السني املهملة، مجع سهم، وهو انلصيب •

لَنا : انلفل، بفتح انلون والفاء: هو الزياة يعطاها الغازي،  •  .زيادًة عن نصيبه من الغنيمةَنفَّ

 :فوائد احلديث
 .بعث الرسايا إلضعاف العدو، ومفاجأته إذا رأى اإلمام ذلك مصلحة .1

 .حل الغنيمة للغازين الغانمني، وهذا مما خصت به هذه األمة املحمدية .2

 .ةجواز تنفيل الغانمني زيادة ىلع أسهمهم، إذا رأى اإلمام ذلك مصلحة، ويكون انلفل من اخلمس، أو من أصل الغنيم .3

 املراجع:املصادر و

ادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق
طوق  ، دار1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

يًَّة  -صَّل اهلل عليه وسلم-ُل اهلل بعَث رسو ََسِ
  إىَل ََنٍْد فَخَرَج ابن عمر فِيَها

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
pernah mengirimkan ekspedisi perang ke 
negeri Najed. Maka Ibnu Umar pun keluar 

untuk bergabung dengan ekspedisi 
tersebut. 

 :احلديث .1500
بعث »قال:  -يض اهلل عنهمار-عن عبد اهلل بن عمر

يًَّة إىَل جَنٍْد  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهلل  رَسِ
َصبْنَا إباًِل َوَغنَماً، فبلغْت ُسْهَماُنَنا 

َ
فخرَجت ِفيَها، فَأ

لَنَا رَُسوُل اهلل  صىل اهلل عليه -اثيَْنْ َعرَشَ بَِعرياً، َوَنفَّ
 «.بَِعرياً بَِعرياً  -وسلم

** 

1500. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah mengirimkan ekspedisi perang ke negeri Najed. 

Maka aku pun keluar untuk bergabung dengannya. 

Kami berhasil mendapatkan ganimah unta dan 

kambing. Bagian ganimah kami (masing-masing) 

mencapai dua belas unta dan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- masih menambah lagi masing-

masing satu ekor unta". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-خيرب عبد اهلل بن عمر 
بعثهم يف رسية إىل جند فأصابوا  -هلل عليه وسلمصىل ا

غنائم كثرية من إبل وغنم، فنال لك واحد منهم اثين 
عرش بعرياً، وأعطاهم زيادة ىلع ذلك بعرياً للك واحد 

 .فوق عدد سهامهم

** 

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- mengabarkan 

bahwa Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

mengutus mereka (para sahabat) dalam suatu 

ekspedisi perang ke negeri Najed. Mereka 

mendapatkan ganimah yang banyak terdiri dari unta 

dan kambing. Setiap sahabat memperoleh dua belas 

unta, dan beliau memberikan tambahan atas bagian 

ganimah mereka berupa satu ekor unta untuk setiap 

orang. 
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ق عليه وخرج ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعل1414، دار علماء السلف، 2ه. تأسيس األحاكم، للنجِم، ط1423بريوت، 
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

   (2963) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .غداة : ما بني الفجر وطلوع الشمس •

 .ِمرط : ِكساء •

ل : فيه صورة رَِحال اإلبل. والرَّْحل: ما يوضع ىلع ابلعري لريكب عليه. أو هو اذلي فيه خطوط •  .ُمرَحَّ

 :فوائد احلديث
 .جواز لبس األسود من اثلياب دون ختصيص وقت من األوقات .1

 .جواز لبس الشعر .2

 .من حيث بساطة مالبسه وعدم مغاالته فيها -صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .3

 املراجع:املصادر و

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

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي
 -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -إلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ ل -ه. 1407عرش، 

 ه1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا
   (4293) الرقم املوحد:

َذاَت  -صَّل اهلل عليه وسلم-َخَرَج رسوُل اهللِ 
ْسَودَ 

َ
ٌل ِمْن َشْعٍر أ   َغَداٍة، وعليه ِمْرٌط ُمرَحَّ

Suatu pagi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam keluar dengan mengenakan kain 
yang bergambar pelana unta yang terbuat 

dari bulu hitam. 

 :احلديث .1501
قالت: َخَرَج رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشَة 

َذاَت َغَداٍة، وعليه ِمْرٌط  -عليه وسلم صىل اهلل-
ْسوََد.

َ
ٌل ِمْن َشْعٍر أ  ُمرَحَّ

** 

1501. Hadis: 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata, "Suatu 

pagi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam keluar 

dengan mengenakan kain yang bergambar pelana unta 

yang terbuat dari bulu hitam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بعض  -ريض اهلل عنها-تصف أم املؤمنني اعئشة 
يف بلاسه، ومن  -عليه الصالة والسالم-أحوال انليب 

ذلك أنه  خرج يف ساعة من أول انلهار ىلع أصحابه، 
أسود، أو  وعليه كساء فيه صورة رحال اإلبل من شعر
 .هو الكساء اذلي فيه خطوط اكليت يف الرحل

** 

Ummul Mu'minin 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha 

menggambarkan sebagian keadaan Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam hal pakainnya. 

Seperti di suatu pagi beliau keluar bersama para 

sahabatnya dengan mengenakan pakaian yang 

bergambar pelana unta dari bulu hitam. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

393 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 -صَّل اهلل عليه وسلم-خرجنا مع رسول اهلل 
يف غزاة وُنن ِستَُّة َنَفٍر بَيننا بعرٌي َنْعَتِقُبُه، 

 َفَنِقَبْت أقداُمنا َونَِقَبت قََديِم 
 

Kami keluar bersama Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam suatu 
peperangan. Kami berjumlah enam orang. 
Di antara kami terdapat seekor unta yang 
ditumpangi secara bergantian. Kaki-kaki 

kami berlubang dan kakiku pun berluban. 

 :احلديث .1502
قال: خرجنا مع رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس 

يِف َغَزاة وحنن ِستَُّة َنَفٍر  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ْت أقداُمنا َونَِقبَت قََديِم، بَيننا بعرٌي َنْعتَِقبُُه، َفنَِقبَ 

رُْجِلنَا اخْلَِرَق ، 
َ
ْظَفارِي، فكنَّا نَلُفُّ ىلع أ

َ
وَسقطت أ

قَاع ملا كنَّا َنْعِصب ىلع أرُجلنا  يَت َغْزَوة َذاُت الرِّ فَُسمِّ
من اخِلرق، قال أبو بردة: فحدث أبو موىس بهذا 
احلديث، ثم كره ذلك، وقال: ما كنت أصنع بأن 

ْذُكَره! 
َ
قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أ

 أفَْشاه.

** 

1502. Hadis: 

Dari Abu Burdah dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu 

'Anhu berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam suatu peperangan. 

Kami berjumlah enam orang. Di antara kami terdapat 

seekor unta yang ditumpangi secara bergantian. Kaki-

kaki kami berlubang dan kakiku pun berlubang serta 

kuku-kukuku rontok. Kami pun membungkus kaki-kaki 

kami dengan sobekan kain sehingga perang ini 

dinamakan perang Dzatu Ar-Riqa' karena kami 

membalut kaki-kaki kami dengan sobekan kain." Abu 

Burdah berkata, "Abu Musa memberitahu tentang 

hadits ini lalu ia tidak menyukainya dan berkata, "Aku 

melakukan hal itu bukan supaya aku mengingatnya." 

Abu Burdah meneruskan, "Tampaknya Abu Musa tidak 

mau suatu amalnya disebar-luaskan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خرج  -ريض اهلل عنه-معىن احلديث : أن أبا موىس 
يف غزوة ومعه بعض  -صىل عليه وسلم-مع انليب 

أصحابه وعددهم ستة َنَفٍر بينهم بعري يتعاقبونه، 
نزل من  فريكبه أحدهم مسافة، ثم إذا انتهت نوبته

ابلعري وركبه اآلخر وهكذا يتناوبون الركوب، حىت 
وصلوا إىل مقصدهم. " َفنَِقَبْت أقدامنا ونَِقبْت قديم، 
وسقطت أظفاري" بسبب امليش يف أرض صحراوية 
مع بُعد املسافة، ولم يكن عندهم ما يسرت أقدامهم 
تلمزقها؛ فاكنوا يمشون حفاة، فحصل بذلك الرضر 

يتوقفوا عن مسريهم، بل واصلوا  ابلليغ ومع هذا لم
السري للقاء العدو.   "فكنَّا نَلُفُّ ىلع أرجلنا اخِلَرق" 
وهذا مما يدل ىلع أن أحذيتهم قد تمزقت من طول 
ون ىلع  املسافة وقوة األرض وصالبتها؛ فاكنوا يَِلفُّ
أقدامهم اخلرق؛ تلحميهم من صالبة األرض 

كنَّا نعصب وحرارتها. "فسميت غزوة ذات الرقاع ملا 
ىلع أرجلنا من اخلَِرق". أي: أن هذه الغزوة اليت غزاها 

** 

Makna hadits bahwa Abu Musa Radhiyallahu 'Anhu 

keluar bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

dalam sebuah peperangan disertai beberapa 

sahabatnya dengan jumlah enam orang. Diantara 

mereka ada seekor unta yang mereka tumpangi secara 

bergantian. Seseorang mengendarainya dalam jarak 

tertentu lalu jika sudah selesai gilirannya, ia turun dari 

unta dan orang lain mengendarainya. Demikian 

seterusnya mereka saling bergantian mengendarainya 

hingga akhirnya tiba ke tempat tujuan mereka. "Kaki-

kaki mereka berlubang, kakiku pun berlubang dan 

kuku-kukuku rontok" disebabkan berjalan di tanah 

gurun disertai jarak yang jauh. Mereka tidak 

mengenakan sesuatu yang menutupi kakinya karena 

robek. Mereka berjalan telanjang kaki sehingga 

menderita sakit yang dahsyat tersebut. Meskipun 

demikian mereka tidak menghentikan perjalanannya, 

tetapi meneruskan perjalanan hingga bertemu musuh. 

"Kami pun membungkus kaki-kaki kami dengan 

sobekan kain" Ini menunjukkan bahwa sepatu-sepatu 

mereka telah robek karena panjangnya jarak tempuh 

dan kuat serta kerasnya tanah pijakan. Bungkusan itu 

ditujukan guna melindungi mereka dari kerasnya tanah 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-أبو بُْرَدة بن أيب موىس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .غزاة : غزوة •

 . نعتقبه : يركبه لك واحد منا نوبة •

 .فنقبت : قرحت وتشققت من احلفاء •

 .اخلرق : مجع اخلرقة: القطعة من اثلوب املمزق •

 .نعصب : أي: نشد ىلع أرجلنا •

 .ما كنت أصنع بأن أذكره : ما أصنع بذكره •

 .أفشاه : أي: أظهره ولم يكتمه •

 َفر : من ثاََلثَة إىَِل عرَشة من الرَِّجالانلَ  •

 :فوائد احلديث
 .بيان ما اكن عليه الصحابة من اتلقشف وخشونة العيش وصربهم ىلع ذلك مع الرضا .1

 .جواز اتَلَعاقب ىلع ابلعري الواحد .2

 .جواز ذكر العمل الصالح واتلحدث بنعمة اهلل إذا لم يكن فيه رياء وال سمعة واكن يف ذكره تذكري ونفع للناس .3

 .هة أن يذكر اإلنسان ما فعله من عمل صالح خشية الوقوع يف الرياءكرا .4

 .-ريض اهلل عنهم-قوة حتمل الصحابة  .5

 .فيه جواز املسح ىلع اللفائف .6

 املراجع:املصادر و

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

ه. صحيح مسلم، 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

: سميت بعد ذلك بغزوة -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ذات الِرَقاع وهذا هو أحد األسباب يف تسميتها، قال 
ث أبو موىس بهذا احلديث، ثم كره  أبو بردة: "فحدَّ
ذلك، وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره! قال: كأنه كره 

ن يكون شيئا من عمله أفشاه".  واملعىن: أن أبا أ
بعد أن حدث بهذا احلديث  -ريض اهلل عنه-موىس 

ث به؛ ملا فيه من تزكية نفسه؛ وألن  تمىن أنه لم حيدِّ
ِكتَْمان العمل الصالح أفضل من إظهاره إال ملصلحة 
راجحة، كمن يكون ممن يُقتدى به. ويف احلديث 

م شماهل ما تنفق يمينه( اآلخر: )فأخفاها حىت ال تَعل
 .متفق عليه

dan panasnya. "sehingga perang ini dinamakan perang 

Dzatu Ar-Riqa' karena kami membalut kaki-kaki kami 

dengan sobekan kain." artinya perang yang dihadiri 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tersebut dinamakan 

demikian dengan sebab ini. Abu Burdah berkata, "Abu 

Musa memberitahu tentang hadits ini lalu ia tidak 

menyukainya" dan berkata, "Aku melakukan hal itu 

bukan supaya aku mengingatnya." Abu Burdah 

meneruskan, "Tampaknya Abu Musa tidak mau suatu 

amalnya disebar-luaskan." artinya setelah Abu Musa 

Radhiyallahu 'Anhu menceritakan hadits ini dia 

berkhayal andai dirinya belum ceritakan itu karena di 

dalamnya ada unsur penyucian diri, juga karena 

menyembunyikan amal itu lebih utama daripada 

menampakkannya kecuali terdapat maslahat yang kuat 

seperti orang yang jadi panutan. Seperti dalam hadits 

lain (Lalu dia sembunyikan sedekahnya hingga tangan 

kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan 

kanannya) Muttafaq 'Alaih. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

395 
 

اري رشح صحيح ابلخاري، ابل فتح. بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ه. رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين 1379تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر، رقمه وبوب أحاديث: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة، بريوت، 

ف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد ه. تطريز رياض الصاحلني، تأيل1428حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، 
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق خليل مأمون  -ه. 1423العزيز آل محد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 

 .ه1425شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرابعة، 
   (3704) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

رِض -دخل عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق 
 -صَّل اهلل عليه وسلم-لَع انليب  -اهلل عنهما

-وأنا مسندته إىل صدري، ومع عبد الرمحن 
سواك رطب يسنت به فأبده  -رِض اهلل عنهما

 بُّصه -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 

Abdurrahman bin Abi Bakar Aṣ-ṣiddiq -
raḍiyallāhu 'anhumā- pernah masuk 

menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
pada saat aku menyandarkan beliau ke 

dadaku. Ketika itu Abdurrahman -
raḍiyallāhu 'anhumā- membawa kayu siwak 
basah yang digunakan untuk menyikat gigi. 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- melayangkan pandangannya 

kepadanya. 

 :احلديث .1503
قالت: ))دخل عبد  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ىلع  -ريض اهلل عنهما-الرمحن بن أيب بكر الصديق 
وأنا ُمْسِنَدتُه إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

بَدَّ 
َ
ه صدري، ومع عبد الرمحن ِسواك َرْطب يَْسنَتُّ به، فأ

َخْذُت  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
برََصه، فَأ
َواك َفَقَضمتُه، َفَطيَّبتُه، ُثمَّ َدفَعتُُه إىل انليب  صىل -السِّ

صىل -َفاْسنَتَّ به فما رأيُت رسول اهلل  -اهلل عليه وسلم
حَسَن منه، فَما َعَدا  -اهلل عليه وسلم

َ
اسنَتَّ اْستِنَانًا أ

: َرفَع يََده -ىل اهلل عليه وسلمص-أن َفَرَغ رسول اهلل 
ثمَّ  -ثالثا-، ثم قال: يف الرفيق األىلع -أو إصبعه-

 قَََض، واَكنت تقول: َماَت بنََي َحاقِنيَِت وََذاقَِنيِت((.

** 

1503. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Abdurrahman bin Abi Bakar Aṣ-ṣiddiq -raḍiyallāhu 

'anhu- pernah masuk menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pada saat aku menyandarkan beliau ke 

dadaku. Ketika itu Abdurrahman -raḍiyallāhu 'anhu- 

membawa kayu siwak basah yang digunakan untuk 

menyikat gigi. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melayangkan pandangannya kepadanya. Aku 

pun mengambil kayu siwak itu lalu menggigitnya dan 

melembutkannya lalu aku menyerahkannya kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau 

bersiwak dengannya. Aku tidak pernah melihat 

sebelumnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersiwak sebaik itu. Usai Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersiwak, beliau mengangkat tangannya -

atau jarinya- lalu mengucapkan, "Ar-Rafīq al-A'lā 

(berada di dekat Żat yang Maha Tinggi)" -tiga kali- lalu 

beliau pun wafat. Aisyah berkata, "Beliau meninggal 

dunia di antara perut dan daguku (dekapannya)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قصًة تبني نلا مدى  -ريض اهلل عنها-تذكر اعئشة 
للسواك وتعلقه  -صىل اهلل عليه وسلم-حمبة انليب 
ريض اهلل -ن عبد الرمحن بن أىب بكر به، وذلك أ

صىل اهلل عليه -دخل ىلع انليب  -أخا اعئشة- -عنه
يف حال الزنع ومعه سواك رطب، يدلك به  -وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-أسنانه. فلما رأى انليب 
السواك مع عبد الرمحن، لم يشغله عنه ما هو فيه من 

، اكلراغب املرض والزنع، من حمبته هل، فمدَّ إيله برصه
فأخذت  -ريض اهلل عنها-فيه، ففطنت اعئشة 

السواك من أخيها، وقصت رأس السواك بأسنانها 

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menuturkan sebuah kisah 

yang menjelaskan kepada kita sejauh mana kecintaan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepada siwak dan 

ketergantungan beliau dengannya. Bahwasanya 

Abdurrahman bin Abi Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- 

saudara Aisyah masuk menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- saat sakaratul maut, dan dia membawa 

kayu siwak yang basah untuk menggosok giginya. Saat 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat kayu siwak 

yang dibawa oleh Abdurrahman, ternyata sakit dan 

sakaratul maut yang sedang dialaminya tidak 

menghalanginya untuk bersiwak karena kecintaannya 

kepadanya. Beliau melayangkan pandangannya 

kepadanya seperti orang yang menginginkannya. 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- memahami itu lalu 
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  ة انلبوية < وفاته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السري اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .تُه : مميلتهُمْسِندَ  •

 .الرطب : ضد ايلابس، ويصدق ىلع األخرض واملندى •

 .يَسنَتُّ به : يُِمرُّ السواك ىلع أسنانه، كأنه حيددها •

ه : مدَّ إيله برصه وأطاهل • بَدَّ
َ
 .فأ

 .بني َحاقِنَيِت وَذاقِنَيِت : احلاقنة: يه املعدة أو أسفل ابلطن، واذلاقنة: ما حتت اذلقن ورأس احللقوم •

 .ه : مضغته بأطراف األسنان؛ يِلَِلنيفَقَضمت •

 .سواك : مسواك من اجلريد األخرض •

 .طيَّبتُه : جعلته طيبا صاحلا؛ للتسوك به •

َرفَع : ما جاوز، وفرغ: انتىه، واملعىن: ما جاوز فراغه من التسوك حىت رفع، أي: أنه بادر  -صىل اهلل عليه وسلم-فما َعَدا أن فََرغ رسول اهلل  •
 .بذلك

 .املرافق الرفيق : •

 .واألىلع : صفة للرفيق، وهو األرجح؛ ألن الرسل أىلع اخللق فضال ومزنلة •

 .قَض : مات •

 .أشار برأسه : أومأ به •

 :فوائد احلديث
 .جواز االستياك بالسواك الرطب .1

 .للسواك -صىل اهلل عليه وسلم-حمبة انليب  .2

 .-ريض اهلل عنها-قوة فطنة اعئشة  .3

 .العمل بما يفهم من اإلشارة وادلاللة .4

 .سواك وتهيئتهإصالح ال .5

 .جواز االستياك بسواك الغري بعد تطهريه وتنظيفه .6

 .حرص عليه مع ما هو فيه من تعب املرض -صىل اهلل عليه وسلم-توكيد أمر السواك لكونه  .7

 .ورباطة جأشه حيث لم يذهل عن التسوُّك وادلاعء حال املوت -صىل اهلل عليه وسلم-قوة قلب انليب  .8

 .ضاراستحباب االستياك عند االحت .9

صىل اهلل عليه -ونظفته وطيبته، ثم ناوتله انليب 
، فاستاك به. فما رأت اعئشة تسواًك أحسن من -وسلم

تسوكه. فلما طهر وفرغ من التسوك، رفع إصبعه، 
، ثم -تعاىل-قلة إىل ربه ، وخيتار انل-تعاىل-يوحد اهلل 

ريض -. فاكنت اعئشة -صىل اهلل عليه وسلم-تويف 
صىل اهلل -مغتبطة، وُحق هلا ذلك، بأنه  -اهلل عنها

 .تويف ورأسه ىلع صدرها -عليه وسلم

mengambil kayu siwak dari saudaranya, memotong 

ujung kayu siwak dengan giginya, membersihkan dan 

melembutkannya lalu menyodorkannya kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau pun bersiwak 

dengannya. Aisyah tidak pernah melihat sebelumnya 

cara bersiwak yang lebih bagus dari cara bersiwaknya. 

Tatkala sudah bersih dan selesai dari bersiwak, beliau 

mengangkat jarinya untuk mengesakan Allah -Ta'ālā- 

dan memilih pindah menuju Rabbnya -Ta'ālā- setelah 

itu Nabi-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- wafat. Aisyah -

raḍiyallāhu 'anhā- bangga dan dia berhak untuk itu 

karena Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- wafat dalam 

keadaan kepala beliau di dadanya. 
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 .يف السماء -عز وجل-إثبات علو اهلل  .10

 .يف ِحجرها، وبيتها، ويومها -صىل اهلل عليه وسلم-ووفاته  -ريض اهلل عنها-فضيلة اعئشة  .11

 املراجع:املصادر و

ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجِم، دار 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة 1414علماء السلف، الطبعة: اثلانية 

ة الصحابة، ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني ، مكتب1426الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 
لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط،  -صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426اإلمارات، الطبعة: األوىل 

صحيح ابلخاري، حممد بن  ه. 1408مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
عة: األوىل إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطب

 .ه1422
   (3484) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل  اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < زهده صىل اهلل عليه وسلم

 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يْلَتَيِْه باألرض وينصب ساقيه •

َ
 .مقعيا : هو اذلي يُلصق أ

 :فوائد احلديث
 .عدم اإلكثار من الطعام واجللوس ىلع املائدة طويال .1

 .احلث ىلع اتلواضع مطلقا، اقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم .2

 .جواز األكل ُمقعيا .3

 املراجع:املصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل، الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار 1987 -ه 1407الرسالة، الطبعة الرابعة عرش،  مؤسسة: نرش الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة، 
 .ه1418الطبعة األوىل، الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي، 

   (4296) الرقم املوحد:

يُْت رسوَل اهللِ 
َ
َجالًِسا  -صَّل اهلل عليه وسلم-َرأ

ُكُل َتْمرًا
ْ
  ُمْقِعًيا يَأ

Aku melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- duduk di atas pantat lalu 

menegakkan betisnya sambil memakan 
kurma. 

 :احلديث .1504
يُْت رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أنٍس 

َ
-قال: َرأ

ُكُل َتْمًرا. -صىل اهلل عليه وسلم
ْ
 َجالًِسا ُمْقِعيًا يَأ

** 

1504. Hadis: 

Dari Anas Radhiyallahu ‘Anhu berkata: “Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah manusia yang 

paling baik akhlaknya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -: رأيت رسول اهلل -ريض اهلل عنه-قال أنس 
جالًسا الصًقا أيلَتَيِْه باألرض ناصبا  -اهلل عليه وسلم

ساقيه يأكل تمًرا؛ ئلال يأكل كثرًيا، فإنه يف هذه احلالة 
 .مطمئًنا يف اجللوس فلن يأكل كثرًيا ال يكون

** 

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Aku melihat 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- duduk sambil 

menempelkan pantatnya ke tanah lalu menegakkan 

betisnya sambil memakan kurma agar tidak makan 

banyak. Sesungguhnya dalam kondisi seperti ini, 

seseorang tidak akan mewujudkan ketenangan dalam 

duduknya sehingga ia tidak akan makan banyak. 
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  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأبو داود والنسايئ يف السنن الكربى وادلاريم وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ثَة أبو ِرمْ  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 جواز ارتداء اثلياب اخلرض. .1

 املراجع:املصادر و

 ة الرابعةديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
ه. رشح صحيح ابلخارى، البن بطال، 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة، 1987 -ه 1407عرش، 

 ه. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد1423، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 2حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم، ط
م. 1975 - ـه1395مرص، الطبعة اثلانية،  -حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

عة اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطب -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 
بريوت. السنن الكربى،  -م. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا 2001 - ـه1421األوىل، 

م. 2001 - ـه1421للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية  -مسند ادلاريم، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم، اتلميِم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين 

 .م2000 - ـه1412السعودية الطبعة األوىل، 
   (4297) الرقم املوحد:

وعليه  -صَّل اهلل عليه وسلم-رأيُت رسوَل اهللِ 
ْخَِضَانِ 

َ
 Aku melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi  ثَْوَباِن أ

wa sallam- memakai dua baju yang hijau. 

 :احلديث .1505
قال: رأيُت  -ريض اهلل عنه-عن أيب رمثة اتليِم 

وعليه ثَْوَباِن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوَل اهلِل 
اِن. ْخرَضَ

َ
 أ

** 

1505. Hadis: 

Dari Abu Rimtsah Radhiyallahu `Anhu ia berkata, "Aku 

melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memakai dua baju yang hijau". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أنه رأى انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو رمثة 
 .وعليه بلاس أخرض -اهلل عليه وسلم

** 

Abu Rimtsah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

dirinya pernah melihat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memakai pakaian yang berwarna 

hijau. 
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  حمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالةالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل امل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .صليت : أي: صالة اتلهجد •

 .َهَمْمُت : اهلم: العزم ىلع اليشء •

 :فوائد احلديث
 .استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل .1

 .اختيار انليب صىل اهلل عليه وسلم تطويل صالة الليل .2

 .خمالفة اإلمام يف أفعاهل معدودة يف العمل اليسء .3

 .ال يف حال لم يتضح الالكماستحسان السؤ .4

 .اجتهاد انليب صىل اهلل عليه وسلم يف العبادة، وجماهدته نفسه يف طاعة اهلل .5

 .ال أحد يطيق ما اكن عليه الصالة والسالم يف العبادة .6

يللة،  -صَّل اهلل عليه وسلم-َصليت مع انليب 
َطاَل القيام حىت َهَمْمُت بأمر ُسوء! قيل: وما 

َ
فَأ

َدَعهُ 
َ
 َهَمْمَت به؟ قال: َهَمْمُت أن أْجلِس وأ

 

Suatu malam aku shalat bersama Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau terus 

berdiri (lama) sampai aku bermaksud 
untuk melakukan sesuatu yang jelek." Ibnu 
Mas'ud ditanya, "Apa yang hendak engkau 
lakukan?" Ia menjawab, "Aku bermaksud 
untuk duduk dan meninggalkan beliau". 

 :احلديث .1506
قال: صليت مع  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

يللة، فأطال القيام حىت  -صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َهَمْمُت بأْمِر ُسوٍء! قيل: وما َهَمْمَت به؟ قال: َهَمْمُت 

َدَعه.
َ
 أن أجلس وأ

** 

1506. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 

"Suatu malam aku shalat bersama Nabi Shallallahu 

Alaihi wa Sallam. Beliau terus berdiri (lama) sampai 

aku bermaksud untuk melakukan sesuatu yang jelek." 

Ibnu Mas'ud ditanya, "Apa yang hendak engkau 

lakukan?" Ia menjawab, "Aku bermaksud untuk duduk 

dan meninggalkan beliau". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -مع انليب  -ريض اهلل عنه-صىل ابن مسعود 
صىل اهلل عليه -ذات يللة، فقام انليب  -عليه وسلم

صىل اهلل عليه -، قياما طويال، وهذا هو دأبه -وسلم
طول القيام، حىت  -ريض اهلل عنه-فشق عليه  -سلم

-ريض اهلل عنه-َهمَّ بأمر ليس يرس املرء فعله، فسئل 
ه؟ قال: َهَمْمُت أن أجلس وأدعه قائما؛ : ما َهَمْمت ب

 .مما حلقه من املشقة

** 

Suatu malam Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu shalat 

bersama Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam. Beliau berdiri lama - ini merupakan kebiasaan 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam - Ibnu Mas'ud 

Radhiyallahu 'Anhu merasa kuat dengan berdiri lama 

ini hingga ia hendak melakukan sesuatu yang tidak 

baik untuk dilakukan. Ia ditanya, "Apa yang hendak 

engkau lakukan?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Aku 

bermaksud untuk duduk dan meninggalkan beliau terus 

berdiri." Hal ini disebabkan kepayahan yang 

dialaminya. 
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إن خالف هوى انلفس فضيلة ابن مسعود ريض اهلل عنه، وجدله يف العبادة وحرصه ىلع املحافظة ىلع االقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم، و .7
 .وما حتب

 .اهلم يف اخلروج من الصالة ال يعد خروجا منها ما لم يقرتن بنية وجزم .8

 .تأدب ابن مسعود ريض اهلل عنه مع انليب صىل اهلل عليه وسلم .9

 .حسن معاملة انليب صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه .10

 املراجع:املصادر و

كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل.  بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد اهلاليل، دار  كنوز رياض الصاحلني، أ.د.محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار
حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت،  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د.مصطىف ابلغا  -ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د.مصطىف سعيد اخلن  

م.      رشح رياض الصاحلني، الشيخ: حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن 1987 - ـه1407ابعة عرشة م، الطبعة الر1977 - ـه 1397الطبعة األوىل: 
بريوت، الطبعة األوىل،  -ه. رياض الصاحلني، د.ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 1426للنرش، طبع اعم 

ه. صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج 1422، حممد بن اسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، م.  صحيح ابلخاري2007 - ـه1428
بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، املؤلف: أمحد  -القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه1323ن عبد امللك القسطالين، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة السابعة، بن حممد بن أىب بكر ب
   (4226) الرقم املوحد:
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  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة اتلصنيف:

ذات  -صَّل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 
  ابلقرةيللة فافتتح 

Suatu malam aku shalat bersama Nabi 
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Beliau 
memulai dengan bacaan Al-Baqarah. 

 :احلديث .1507
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان 

ذات يللة  -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 
فَاْفتََتَح ابلقرة، فقلت: يركع عند املئة، ثم مَض، 

يل بها يف ركعة فمَض، فقلت: يركع بها، ثم فقلت: يص
افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ 
اًل: إذا َمر بآية فيها تَسِبيٌح َسبََّح، وإذا َمر بسؤال  ُمرَتَسِّ
َسأل، وإذا َمر بِتََعوٍُّذ َتَعوََّذ، ثم ركع، فجعل يقول: 

اِمِه، ثم فاكن ركوعه حنًوا من ِقيَ « سبحان ريب العظيم»
ثم قام « سمع اهلل ملن محده، ربنا لك احلمد»قال: 

سبحان ريب »طوياًل قريبا مما ركع، ثم سجد، فقال: 
 فاكن سجوده قريبًا من قيامه.« األىلع

** 

1507. Hadis: 

Dari Abu Abdillah Hudzaifah bin Al-Yaman 

Radhiyallahu 'Anhuma berkata, "Suatu malam aku 

shalat bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 

Beliau memulai dengan bacaan Al-Baqarah. Aku 

berkata (dalam hati), "Mungkin beliau akan ruku' kalau 

sudah seratus ayat." Ternyata beliau meneruskan 

bacaannya. Aku berkata (dalam hati), "Mungkin beliau 

akan ruku' setelah membaca surat Al-Baqarah." 

Ternyata beliau meneruskan bacaannya. Aku berkata 

(dalam hati), "Beliau akan ruku'". Selanjutnya beliau 

baca surat An-Nisa' dan beliau membacanya sampai 

selesai. Setelah itu beliau membaca surat Ali Imran. 

Beliau membaca seluruhnya dengan bacaan perlahan-

lahan . Jika melewati ayat yang mengandung tasbih, 

beliau pun bertasbih. Jika melewati ayat yang 

menyuruh memohon, beliau pun memohon. Jika 

melewati ayat yang menyuruh untuk memohon 

perlindungan, beliau pun memohon perlindungan. 

Setelah itu beliau ruku' dan membaca, "Subhana 

Rabbiyal Azhimi" (Mahasuci Tuhanku Yang Maha 

Agung). Lamanya ruku' beliau sama dengan lamanya 

berdiri. Lantas beliau mengucapkan, "Sami'allahu 

liman Hamidah. Rabbana Lakal Hamdu" (Allah 

mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan 

kami, hanya bagi-Mulah segala pujian), selanjutnya 

beliau berdiri lama hampir sama lamanya dengan ruku', 

lalu bersujud dan membaca, "Subhana Rabbiyal A'la" 

(Mahasuci Tuhanku Yang Maha Luhur). Lamanya 

sujud beliau hampir sama dengan lamanya berdiri. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف قيام  -صىل اهلل عليه وسلم-قام حذيفة مع انليب 
الليل فأطال الصالة، قرأ يف ركعة واحدة ابلقرة ثم 
النساء ثم آل عمران، واكن إذا مر بآية سؤال سأل وإذا 

وذ، يف أثتاء مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية تعوذ تع
قراءته، واكنت صالته متناسقة يف الطول، الركوع 

 .قريبا من القيام، والسجود قريبا من الركوع

** 

Hudzaifah bangun malam untuk shalat bersama Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lalu beliau 

memanjangkan shalatnya. Dalam satu raka'at beliau 

membaca Al-Baqarah dan An-Nisa' lalu Al-Imran juga. 

Bila sampai di ayat permohonan beliau memohon, bila 

bertemu dengan ayat tasbih beliau bertasbih dan bila 

melewati ayat perlindungan beliau minta perlindungan 

di tengah-tengah bacaannya. Shalat beliau tentunya 

sangat dalam lamanya; ruku'nya mirip waktunya 

dengan berdirinya dan sujud dekat dengan ruku'. 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: أي: صالة اتلهجد -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب  •

 .مرتساًل : متأنيًا غري مستعجل •

 .حنوا : مثالً  •

 .االستعاذة : لقد جلأت إىل ملجأ وذلت بمالذ •

 .أفعال معلومة ، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليمالصالة : اتلعبد هلل تعاىل بأقوال و •

 .سبحَّ اهلل : قال: سبحان اهلل. أي نزهه وقدسه •

 :فوائد احلديث
 .جواز صالة الليل يف مجاعة، ال ىلع  وجه املداومة .1

 .يستحب تطويل القيام يف صالة الليل .2

 . استحباب تطويل الركوع واالعتدال والسجود وجعله حنوا من القيام .3

 .ة الليل ىلع غري ترتيب سور املصحفجواز القراءة يف صال .4

 .استحباب تكرار التسبيح يف الركوع والسجود وال حرص هل يف صالة الليل .5

 .قراءة القرآن تكون بتدبر آلياته وفهم ملعانيه .6

 .إذا مر بآية فيها تسبيح -تعاىل-يستحب تسبيح اهلل  .7

 .يستحب أن يكون القيام والركوع واالعتدال والسجود قريبا من السواء .8

 .جواز إطالق ابلقرة وآل عمران دون إضافة سورة كذا .9

 .يف العبادة، وجماهدته نلفسه يف طاعة اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-اجتهاد انليب  .10

 .-اهلل عليه وسلمصىل -حيث قام مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-فيه فضيلة حذيفة بن ايلمان  .11

 املراجع:املصادر و

د اهلاليل، دار كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل.  بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عي
مؤسسة الرسالة،  -حممد أمني لطيف  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا   -ابن اجلوزي.     نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن 

م.                                    رشح رياض الصاحلني، الشيخ: حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن للنرش، طبع 1977 - ـه1397الطبعة األوىل،  -بريوت 
انلووي، حتقيق د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري  دار الكتاب العريب.   رياض الصاحلني، -حممد بن عالن  -ه. ديلل الفاحلني 1426اعم 

م.  صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي 2007 - ـه1428للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .بريوت -انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (3727) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ضت : ُعرِض ابن عمر يف ضمن اجليش الختبار أحواهلم قبل مبارشة القتال؛ للنظر يف هيئتهم، وترتيب منازهلم وغري ذلكُعرِ  •

َجاَزِِن : سمح يل بالقتال •
َ
 .فَأ

 :فوائد احلديث
ُد رجال جيشه وسالحهم؛ ألنه أكمل لألهبة واالستعداد، وهو من احلزم املطلوب يف القائد، فريد م .1 ن ال يصلح من ينبيغ للقائد واألمري، تفقُّ

 .الرجال، اكلضعفاء واملرجفني، وما ال يصلح من أدوات القتال، اكألسلحة الفاسدة، ويقبل الصالح من ذلك

فهو  ابللوغ حيصل يف تمام اخلامسة عرش، أو بإنزال الَمين، أو بنبات اعنته، وهو الشعر اخلشن حول القبل، هذا لذلكر، وتزيد األنىث باحليض، .2
 .اخلاصة بهامن عالمات ابللوغ 

 -صَّل اهلل عليه وسلم-ُعرِْضُت لََعَ َرُسوِل اهلل
ةَ؛ فَلَْم جُيِْزيِن  ْرَبَع َعرْشَ

َ
نَا اْبُن أ

َ
ُحٍد، وَأ

ُ
  يَْوَم أ

Aku menawarkan diri kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (untuk ikut) 

dalam perang Badar, saat itu usiaku empat 
belas tahun, akan tetapi beliau tidak 

membolehkanku. 

 :احلديث .1508
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-ُعرِْضُت ىلَعَ رَُسوِل اهلل »
ْرَبَع َعرْشَ 

َ
نَا اْبُن أ

َ
ُحٍد، َوأ

ُ
ْزِِن، وعرضت عليه أ َة؛ فَلَْم جُيِ

َجاَزِِن 
َ
َة فَأ  «.يوم اخلندق، وأنا ابُن مَخَْس َعرْشَ

** 

1508. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Aku menawarkan diri kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- (untuk ikut) dalam perang Badar, saat 

itu usiaku empat belas tahun, akan tetapi beliau tidak 

membolehkanku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه ُعرض  -ريض اهلل عنه-أخرب عبد اهلل بن عمر 
صىل اهلل عليه -لذلهاب إىل الغزو ىلع رسول اهلل 

يف وقعة  - األمريمن باب عرض العسكر ىلع- -وسلم
أحد، واكنت يف السنة اثلاثلة من اهلجرة، وعمره أربع 

من  -صىل اهلل عليه وسلم-عرشة سنة، فرده انليب 
اذلهاب إىل احلرب؛ لصغره، ثم عرض عليه يف اعم 
اخلندق واكنت يف السنة اخلامسة، وعمره مخس عرشة 

يف املقاتلة،  -صىل اهلل عليه وسلم-سنة، فأجازه انليب 
لعله اكن يوم أحد يف أول الرابعة عرش، ويوم اخلندق ف

 .يف آخر اخلامسة عرش

** 

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa ia menawarkan diri untuk berangkat perang 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

sebagai bentuk pengajuan prajurit kepada 

panglimanya- dalam perang Badar. Ini terjadi pada 

tahun ketiga hijriyah dan umurnya empat belas tahun. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menolaknya untuk 

pergi berperang karena umurnya masih kecil. 

Selanjutnya ia mengajukan diri di perang Khandaq 

pada tahun kelima hijriyah dan usianya sudah lima 

belas tahun. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membolehkannya untuk ikut berperang. Barangkali 

perang Uhud terjadi saat umurnya awal empat belas 

tahun, dan pada perang Khandaq umurnya akhir lima 

belas tahun. 
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 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -
دار إحياء الرتاث صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،  -ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة،  -ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
مرقاة املفاتيح،  -ه. 1427اج، الطبعة: تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجِم، دار املنه -ه. 1426اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

 .م2002ه، 1422يلع بن سلطان القاري، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 
   (2972) الرقم املوحد:
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فَِْش َِسَّ رُسوَل اهلل 
ُ
ُكن أِل

َ
اهلل عليه  صَّلَّ -فَلَم أ

 -صَّلَّ اهلل عليه وسلم-َولَو تََرَكَها انليبُّ  -وسلَّم
 لََقبِلُتَها

 

Bahwasanya Umar -raḍiyallāhu 'anhu- 
ketika puterinya Ḥafṣah menjadi seorang 
janda, ia berkata, "Aku bertemu dengan 

Uṡmān -raḍiyallāhu 'anhu- lalu aku 
menawarkan Ḥafṣah untuk ia menikah 

dengannya. Aku berkata, Jika kamu 
besedia, aku akan nikahkan kamu dengan 
Ḥafṣah binti Umar?" Dia menjawab, “Saya 

akan pikirkan terlebih dahulu". 

 :احلديث .1509
نَّ عمَر  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

َ
-أ

َمت بِنتُُه َحفَصة، َقاَل: لَقِ  -ريض اهلل عنه يَّ
َ
يُت ِحنَي تَأ

َفَعَرضُت َعلَيه  -ريض اهلل عنه-عثماَن بن عفان 
نَكْحتَُك َحفَصَة بِنَت 

َ
َحفَصة، َفُقلُت: ِإْن ِشئَْت أ

ْمِري، فَلَِبثُت يَلَايِلَ ُثمَّ لَِقَييِن، 
َ
نُظر يِف أ

َ
ُعَمر؟ قَال: َسأ

بَا 
َ
َج يَويِم َهَذا، فَلَِقيُت أ تََزوَّ

َ
ْن اَل أ

َ
َفَقال: قَْد بََدا يِل أ

نَْكْحتَُك  -ريض اهلل عنه-ر بَك
َ
فُقلُت: إِْن ِشئَْت أ

بُو بَكر 
َ
 -ريض اهلل عنه-َحفَصَة بِنَت ُعَمَر، فََصَمَت أ

وَْجَد ِمينِّ ىلَعَ 
َ
فَلَم يَرِجْع إِيَلَّ َشيئًا! َفُكنُْت َعلَيِه أ
صىلَّ اهلل عليه -ُعثَماَن، فَلَِبَث يَلَايِلَ ُثمَّ َخَطبََها انلَّيِب 

بُو بَكر، فَقال: فَ  -وسلَّم
َ
نَْكْحتَُها إِيَّاُه، فَلَِقَييِن أ

َ
أ

َّ َحفَصَة فَلَْم أرِْجع  َّ ِحنَي َعَرْضَت يلَعَ لََعلََّك وََجدَت يلَعَ
ْن أرِْجع 

َ
إِيَلَك َشيًئا؟ َفُقلُت: َنَعم، قَاَل: َفإِنَُّه لَْم َيْمنَْعيِن أ

ينِّ ُكنُت 
َ
َّ ِإالَّ أ نَّ انليِبَّ إِيَلَك ِفيَما َعَرضَت يلَعَ

َ
َعِلْمُت أ

فيِْش رِسَّ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-
ُ
ُكن أِل

َ
َذَكَرَها، فَلَم أ

-َولَو تََرَكَها انليبُّ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-رُسوَل اهلل 
 لََقِبلتَُها. -صىلَّ اهلل عليه وسلم

** 

1509. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa 

Umar -raḍiyallāhu 'anhu- ketika puterinya Ḥafṣah 

menjanda, ia berkata, “Aku bertemu dengan Uṡmān -

raḍiyallāhu 'anhu- lalu aku menawarkan Ḥafṣah untuk 

menikah dengannya. Aku berkata, “Jika kamu mau, 

aku akan nikahkan kamu dengan Ḥafṣah binti Umar?" 

Dia menjawab, “Saya akan pikirkan terlebih dahulu.” 

Beberapa malam pun telah berlalu, kemudian dia 

(Uṡmān) menemuiku lalu berkata, “Telah jelas bagiku 

bahwa aku tidak akan menikah pada hariku ini.” 

Kemudian aku bertemu dengan Abu Bakar -raḍiyallāhu 

'anhu- lalu aku katakan kepadanya, “Jika kamu mau, 

aku akan menikahkan kamu dengan Ḥafṣah binti 

Umar?" Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- hanya terdiam 

dan tidak menjawab sepatah kata pun. Aku merasa 

sangat tersinggung kepadanya daripada kepada 

Uṡmān. Beberapa malam pun berlalu, kemudian Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melamarnya, lalu aku pun 

menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakar 

bertemu denganku lalu berkata, “Apakah kamu marah 

kepadaku ketika kamu menawarkan Ḥafṣah kepadaku, 

lalu aku tidak memberimu jawaban apapun?” Aku pun 

menjawab, "Iya." Dia berkata, “Sesungguhnya tidak 

ada yang mencegahku untuk memberimu jawaban atas 

tawaramu kepadaku melainkan karena aku telah 

mengetahui bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah menyebutnya (Ḥafṣah), dan aku tidak ingin 

menyebarkan rahasia Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Seandainya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tidak menikahinya, tentu aku akan menerimanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 - عنهماريض اَّللَّ -يف احلديث أخرب عبد اهلل بن عمر 
حني تأيمت بنته "حفصة" أي  -أّن عمر ريض اهلل عنه

من خنيس بن حذافة السهِم، وهو أخو عبد اهلل بن 

** 

Dalam hadis ini Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 

'anhumā- mengabarkan bahwa Umar -raḍiyallāhu 

'anhu- ketika puterinya yaitu Ḥafṣah menjanda, yaitu 

setelah ditinggal mati oleh Khunais bin Ḥużāfah As-

Sahmi, saudara Abdullah bin Ḥużāfah, salah seorang 
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صىل اهلل عليه -حذافة، واكن من أصحاب انليب 
تويف باملدينة، واكن موته من جراحة أصابته  -وسلم

بأحد، واكن من السابقني إىل اإلسالم وهاجر إىل 
مر: "لقيت عثمان بن عفان" أي أرض احلبشة.  قال ع

صىل -بعد موت زوجته رقية بنت سيدنا رسول اهلل 
. قال عمر: "فعرضت عليه حفصة" -اهلل عليه وسلم

ففيه جواز عرض اإلنسان بنته ىلع أهل اخلري 
والصالح، وال نقص يف ذلك، كما ترجم به ابلخاري. 
قال عمر: "فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت 

األسلوب: وهو اتلعبري باجلملة  عمر" وأىت بهذا
الرشطية، جتعل املخاطب حر االختيار، وهذا من 
حسن ابليان املشجع واحلاض ىلع القبول، ونسب 
ابنته إيله، وهذا فيه إجياز باحلذف، كأنه يقول: أي 
بنت عمر وأنت تعلم شأنه وحسن خلطته.  فاكن رد 
عثمان: "سأنظر يف أمري" أي أفكر يف شأين هل 

اآلن أو أؤخر ذلك، قال عمر: "فلبثت يلايل ثم أتزوج 
لقيين فقال: قد بدا يل أن ال أتزوج يويم هذا" أراد 
عثمان من ذلك مطلق الزمن: أي يف زمين هذا، وأىت 
به دلفع توهم إرادته اتلبتل واالنقطاع عن الزتوج 

-املنيه عنه، قال عمر: "فلقيت أبا بكر الصديق 
أنكحتك حفصة فقلت: إن شئت  -ريض اهلل عنه

بنت عمر فصمت" فرتك الصديق الالكم عن قصد 
َخص من السكوت، قال عمر: "فكنت 

َ
اٍع هل أ ودِلَ

أوجد" أي أشد غضباً "عليه مىن ىلع عثمان" وذلك 
ا الصديق فرتكه  ألن عثمان حصل منه اجلواب، وأمَّ
أصاًل، "فلبثت يلايل ثم خطبها انليب فأنكحتها إياه 

عد تمام الزتويج وزوال حمذور فلقيين أبو بكر" أي ب
بيان حقيقة األمر، قال الصديق وقّدم العتذاره 
وتطييبا خلاطر أخيه: "لعلك" يه لإلشفاق، وأىت به 
اعتماداً ىلع حسن خلق عمر، وأنه ال يغضب ذللك، 
ولكن جواز الغضب منه ِبسب الطبع، فقال هل 
ذلك، قال الصديق: "لعلك وجدت يلع حني عرضت 

لم أرجع" أي غضبت يلع حينها، فقال يلّع حفصة ف
عمر: "نعم": وهذا من عمر إخباراً بالوقوع وعماًل 
بالصدق، فقال أبو بكر الصديق "فإنه لم يمنعين أن 

sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang 

meninggal di Madinah. Penyebab kematiannya adalah 

luka yang menimpanya ketika perang uhud. Dia 

termasuk dari orang-orang yang pertama masuk Islam 

dan ikut berhijrah ke negeri Ḥabasyah. Umar berkata, 

“Aku bertemu dengan Uṡmān”, yakni setelah istrinya 

Ruqayyah binti Rasulullah meninggal. Umar berkata, 

“Lalu aku tawarkan Ḥafṣah kepadanya (untuk 

dinikahi).” Ini menunjukkan bahwa seorang ayah boleh 

menawarkan puterinya untuk dinikahkan dengan orang 

baik dan saleh, dan dalam hal itu tidak ada cela, 

sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-

Bukhari ketika memberi judul hadis ini. Umar berkata, 

“Jika kamu mau, aku akan menikahkan kamu dengan 

Ḥafṣah binti Umar?” Penggunaan ungkapan seperti ini 

adalah bentuk ungkapan kalimat syarṭiyyah di mana 

orang yang dituju bebas untuk memilih. Ini termasuk 

ungkapan yang baik dan penuh motivasi untuk dapat 

diterima, dan disebutkan juga penisbahan puterinya 

terhadap dirinya. Dalam hal ini terkandung 

penyederhanaan kalimat dengan menghilangkan 

sebagiannya, seakan-akan Umar berkata, “yakni puteri 

Umar, dan kamu mengetahui tentang kepribadian dan 

perilaku baiknya.” Jawaban Uṡmān adalah “Akan saya 

pikirkan terlebih dahulu”, yakni memikirkan apakah 

saya akan menikahinya sekarang atau saya undurkan 

waktunya. Umar berkata, "Beberapa malam pun telah 

berlalu, kemudian dia (Uṡmān) menemuiku lalu 

berkata, “Telah jelas bagiku bahwa aku tidak akan 

menikah pada hariku ini.” Dengan itu Uṡman 

menghendaki kemutlakan waktu; yaitu pada waktuku 

ini (pada saat ini). Dia menjawab demikian untuk 

menghilangkan persangkaan bahwa dia tidak ingin 

menikah selamanya, yang mana hal tersebut dilarang. 

Umar berkata, “Kemudian aku bertemu dengan Abu 

Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- lalu aku katakan kepadanya, 

"Jika kamu mau, aku akan menikahkan kamu dengan 

Ḥafṣah binti Umar?” Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq tidak 

menjawabnya secara sengaja karena alasan tertentu 

yang lebih khusus dari sekedar berdiam. Umar berkata, 

“Aku merasa sangat marah” kepadanya daripada 

kepada Uṡmān. Hal itu disebabkan karena dia 

mendapatkan jawaban dari Uṡmān, sedangkan Abu 

Bakar tidak memberikan jawaban apapun dan hanya 

diam. "Beberapa malam pun berlalu dan kemudian 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melamarnya, lalu 

akupun menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu 

Bakar bertemu denganku." Yakni setelah pernikahan 

dilangsungkan dan setelah hal yang dia hindari sirna 

yaitu tentang perkara yang sebenarnya, Abu Bakar 
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  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .تأيمت : صارت بال زوج، واكن زوجها ُخنيس بن حذافة السهِم تويف ريض اهلل عنه •

 .وجدت : غضبت •

فيِْش : ألنرش وأظهر •
ُ
 .أِل

 .فَلَِبثُت : انتظرت •

أرجع إيلك فيما عرضت يلّع إال أين كنت علمت أن 
ذكرها"، أي: كنت مريداً  -صىل اهل عليه وسلم-انليّب 

  - عليه وسلمصىل اهلل-الزتوج بها، ولعل ذكر انليب 
يف رغبته يف خطبة حفصة اكن ِبرضة الصديق دون 
غريه، فرأى أن ذلك من الرّس اذلي ال يباح؛ فذلا قال 
"فلم أكن ألفيش رّس رسول اهلل" أي أظهر ما أرسه إيّل 
وذكره يل، "ولو تركها انليّب" باإلعراض عنها "لقبلتها": 

 صىل اهلل-وهذ ألنه حيرم خطبة من ذكرها انليب 
ىلع من علم به.  ويف هذا تربية لألمة  -عليه وسلم

وأفرادها، وأن اذلي ينبيغ: كتم الرس، واملبالغة يف 
إخفائه، وعدم اتللكم فيما قد خيىش منه أن جيّر إىل 

 .يشء منه

berkata dan menyampaikan alasan serta memperbaiki 

sangkaan saudaranya: (لعلّك) untuk menunjukkan rasa 

kasih sayang. Dia menggunakan kalimat tersebut 

bersandar pada akhlak baik Umar, dan bahwa Umar 

tidaklah marah karena hal tersebut. Akan tetapi 

kemarahan yang timbul darinya adalah sesuai dengan 

tabiat. Abu Bakar mengatakan hal itu kepadanya, dia 

berkata, “Apakah kamu marah kepadaku ketika kamu 

menawarkan Ḥafṣah kepadaku, lalu aku tidak 

memberimu jawaban apapun?” Yakni apakah kamu 

marah pada waktu itu? Umar menjawab, “Iya.” Ini 

adalah jawaban dari Umar sebagai pemberitahuan dan 

kejujurannya terkait kemarahannya tersebut. Lalu Abu 

Bakar Aṣ-Ṣiddīq berkata, “Sesungguhnya tidak ada 

yang mencegahku untuk menjawab tawaranmu 

kepadaku melainkan karena aku mengetahui bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah menyebutnya 

(Ḥafṣah).” Maksudnya adalah sesungguhnya aku 

berkeinginan untuk menikahinya. Mungkin ungkapan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang keinginannya 

untuk melamar Ḥafṣah diucapkan kepada Abu Bakar 

saja tanpa yang lainnya, sehingga ia memandang hal 

itu sebagai sebuah rahasia yang tidak boleh untuk 

disebarkan; oleh karena itu dia berkata, “aku tidak ingin 

menyebarkan rahasia Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-.” Yakni tidak ingin menyebarkan apa yang 

beliau rahasiakan dan sebutkan di hadapanku. 

“Seandainya Nabi meninggalkannya” yaitu tidak 

melamarnya. “Maka aku pasti menerimanya,” dan ini 

dikarenakan haram hukumnya melamar wanita yang 

telah disebutkan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

(untuk beliau nikahi) bagi orang yang mengetahuinya. 

Dalam hal ini terkandung pendidikan untuk umat, dan 

yang seharusnya dilakukan adalah menjaga rahasia, 

berusaha sekuat mungkin untuk menyembunyikannya 

dan tidak membicarakan hal-hal yang dapat menyeret 

pembicaraan kepada terkuaknya rahasia. 
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 .بََدا : ظهر •

 .وم، ملنع إرادة اتلبتل، وترك الزواج مطلقايَويِم َهَذا : زمين هذا، وحدد بايل •

وَْجَد : أي أشد غضبا •
َ
 .فَُكنُْت َعلَيِه أ

 .َذَكَرَها : أي ذكر أنه يريد أن يزتوج بها •

 :فوائد احلديث
 .جواز عرض اإلنسان ابنته أو أخته ىلع أهل اخلري والصالح؛ ملا فيه من انلفع العائد ىلع املعروضة عليه .1

 .ه؛ فإذا أظهره صاحبه؛ ارتفع احلرج عمن سمعهفضل كتمان الرس واملبالغة يف إخفائ .2

 .جيوز الزواج بامرأة ذكرها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم أعرض عنها؛ ألنها ال تعد من أزواجه .3

أشد من  -ريض اهلل عنه-اعتبا ىلع أيب بكر  -ريض اهلل عنه-املعاتبة ال تفسد املحبة، بل العتاب ىلع قدر املحبة كما قيل، وذللك اكن عمر  .4
من مزيد  -ريض اهلل عنه-ولعمر عند أيب بكر  -ريض اهلل عنه-عند عمر  -ريض اهلل عنه-؛ ملا اكن أليب بكر -ريض اهلل عنه-َعتبه ىلع عثمان 

 .املحبة واملزنلة

 .يستحب ملن أبدى عذره أن يقبل منه ذلك .5

 .اثليب ال بد هلا من ويل اكبلكر؛ فال تزوج نفسها .6

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1اض الصاحلني، لسليم اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح ري
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4حممد بن عالن، ط

ه. صحيح 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428بريوت،  كثري، دمشق،
ه. نزهة 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14قني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، طاملت
   (3448) الرقم املوحد:
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 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

يوَم  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال رجل للنيب 
ُحٍد: 

ُ
نَا؟ قال: "يف اجَلنَّة"، أ

َ
ْيَن أ

َ
يَْت إن قُتِلُْت فَأ

َ
َرأ

َ
أ

لىَْق تَمراٍت ُكنَّ يف يَِده، ثم قاتل حىت قُتَِل.
َ
 فأ

 

Seorang pria bertanya kepada Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat Perang 

Uhud, “Bagaimanakah menurut Anda jika 
aku terbunuh, di manakah aku?” Beliau 

menjawab, “Di Surga.” Maka pria itu pun 
membuang kurma yang ada di tangannya, 

lalu berperang hingga gugur terbunuh. 

 :احلديث .1510
قال رجل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

يَْت إن  -صىل اهلل عليه وسلم-للنيب 
َ
َرأ

َ
ُحٍد: أ

ُ
يوَم أ

نَا؟ قال: 
َ
ْيَن أ

َ
لىَْق تَمراٍت ُكنَّ يف « اجلَنَّةِ يف »قُِتلُْت فَأ

َ
فأ

 يَِده، ثم قاتل حىت قُِتَل.

** 

1510. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallahu 'anhuma-, Seorang 

pria bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pada saat Perang Uhud, “Bagaimanakah menurut 

Anda jika aku terbunuh, di manakah aku?” Beliau 

menjawab, “Di Surga.” Maka pria itupun membuang 

kurma yang ada di tangannya, lalu berperang hingga 

gugur terbunuh. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

واسمه ُعمري -أن رجاًل  -ريض اهلل عنه-أخرب جابر 
يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-قال للنيب  -امبن احلُمَ 

غزوة أحد: يا رسول اهلل! أرأيَت إن قاتلُت حىت 
قُتلُت، يعين جاهدت املرشكني وقتلت يف هذه الوقعة 
ما مصريي؟ قال: "أنت يف اجلنة"، فألىق تمرات اكنت 
معه، وقال: )إنها حلياة طويلة إن بقيت حىت آكل هذه 

. -ريض اهلل عنه-قتل  اتلمرات( ثم تقدم فقاتل حىت
: )أخرجه مسلم من -رمحه اهلل-تنبيه: قال ابن حجر 

حديث أنس أن عمري بن احلمام أخرج تمرات فجعل 
يأكل منهن ثم قال: لنئ أنا أحييت حىت آكل تمرايت 
هذه إنها حلياة طويلة. ثم قاتل حىت قتل. قلت: لكن 
وقع اتلرصيح يف حديث أنس أن ذلك اكن يوم بدر، 

اليت يف ابلاب وقع اتلرصيح يف حديث جابر  والقصة
أنها اكنت يوم أحد، فاذلي يظهر أنهما قصتان وقعتا 

 .لرجلني، واهلل أعلم(

** 

Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- menceritakan bahwa ada 

seorang pria bernama Umair bin al-Humām pernah 

bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di 

Perang Uhud, “Wahai Rasulullah! Bagaimanakah 

menurut Anda jika aku berperang hingga terbunuh”, 

maksudnya: jika aku berjihad menghadapi kaum 

musyrikin dan terbunuh dalam perang ini, di manakah 

tempatku? Lalu Rasulullah menjawab, “Engkau di 

Surga.” Maka ia pun membuang beberapa biji kurma 

yang masih ada di tangannya, lalu berkata, “Sungguh 

ini adalah hidup yang panjang jika aku tunggu sampai 

kurma ini habis termakan.” Lalu ia maju dan bertempur 

hingga dia gugur terbunuh -raḍiyallāhu 'anhu-. 
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 :فوائد احلديث
 حلديث املسارعة بفعل اخلريات.يفيد هذا ا .1
 .جزاء من قتل يف سبيل اهلل اجلنة .2

 .استحباب أن يسأل اإلنسان عما ال يعلم .3

 .ما اكن الصحابة عليه من حب نرص اإلسالم، والرغبة يف الشهادة ابتغاء مرضاة اهلل وثوابه .4

 املراجع:املصادر و

نزهة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
امع اجل–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

صحيح مسلم؛  -ه. 1422؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -الصحيح
؛ تأيلف تطريز رياض الصاحلني - ـه1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

فتح ابلاري البن حجر العسقالين، دار املعرفة،  -ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة
1379. 

   (3194) الرقم املوحد:
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 يف قد اكن من َقْبلَكم يُؤخذ الرَُّجل َفُيْحَفُر َل
األرض، فُيجعل فيها، ثمَّ يُؤىت باملنشار فيوضع 
لَع رأسه فُيجعل نِْصَفني، ويُْمَشُط بأْمَشاِط 

ه ذلك عن  احلديد ما دون حْلِمه وعظمه، ما يَُصدُّ
 ِدينِه

 

Sungguh pernah terjadi pada orang-orang 
sebelum kalian, ada seorang yang diculik, 
lalu dibuatkan lubang di tanah, kemudian 

dijebloskan ke dalamnya, lalu didatangkan 
gergaji dan diletakkan di bagian kepalanya 
(selanjutnya dibelah) hingga menjadi dua 
bagian. Selain itu dia pun disayat dengan 

sisir dari besi yang diletakkan antara 
daging dan tulangnya, tetapi semua siksaan 
itu tidak memalingkan dia dari agamanya. 

 :احلديث .1511
 -ريض اهلل عنه-عن أيب عبد اهلل خباب بن األرت 

 -صىل اهلل عليه وسلم-قال: شكونا إىل رسول اهلل 
اَل تَْستَنرِْصُ 

َ
ٌد بُْرَدًة هل يف ِظلِّ الكعبة، فقلنا أ وهو ُمتَوَسِّ

كم قد اكن من قبل»نلا، أال تدعو اهلل نلا؟ فقال: 
يُؤخذ الرجل فيُحفر هل يف األرض، فيُجعل فيها، ثمَّ 
يُؤىت بالِمنَْشاِر فيوضع ىلع رأسه فيُجعل نصفني، 
وُيمشط بأمشاِط احلديد ما دون حلمه وعظمه، ما 
نَّ اهلل هذا األمر حىت  هُ ذلك عن دينه، واهلل يَلُِتمَّ يَُصدُّ
يسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خياف إال 

ويف «. اذلئب ىلع َغنَِمه، ولكنكم تستعجلوناهلل و
ٌد بُْرَدًة، وقد لقينا من املرشكني »رواية:  هو ُمتَوَسِّ

 «.شدة

** 

1511. Hadis: 

Dari Abu Abdillah Khabbāb bin Al-Aratt -raḍiyallāhu 

'anhu- ia berkata, "Suatu saat kami pernah mengadu 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di 

mana beliau sedang berbantal jubahnya di naungan 

bayangan Ka'bah. Kami berkata, "Tidakkah engkau 

meminta pertolongan Allah. Tidakkah engkau berdoa 

kepada Allah?" Maka beliau menjawab, "Sungguh 

pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian ada 

seorang yang diculik, lalu dibuatkan lubang di tanah, 

kemudian dijebloskan ke dalamnya, lalu didatangkan 

gergaji dan diletakkan di bagian kepalanya (selanjutnya 

dibelah) hingga (tubuhnya) menjadi dua bagian. Selain 

itu dia pun disayat dengan sisir dari besi yang 

diletakkan antara daging dan tulangnya, tetapi semua 

siksaan itu tidak memalingkan dia dari agamanya. 

Demi Allah, sungguh Allah senantiasa 

menyempurnakan agama ini hingga seorang 

penunggang unta berjalan dari Ṣan'ā` sampai 

Haḍramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah, 

dan tidak khawatir srigala memangsa kambingnya. 

Tetapi sungguh kalian tergesa-gesa." Dalam sebuah 

riwayat, "Di mana beliau berbantal jubahnya dan kami 

telah menerima penganiayaan tak terhingga dari 

orang-orang musyrik". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ما  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث حييك خباب 
وجده املسلمون من األذية من كفار قريش يف مكة، 

وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-فجاؤوا يشكون إىل انليب 
عليه -متوسد بردة هل يف ظل الكعبة، فبني انليب 

اكن قبلنا ابتيل يف دينه أن من  -الصالة والسالم
أعظم مما ابتيل به هؤالء، حُيفر هل حفرة، ثم يُلىق فيها، 
ثم يؤىت باملنشار ىلع مفرق رأسه ويشق نصفني، 

** 

Di dalam hadis ini Khabbāb -raḍiyallāhu 'anhu- 

menceritakan penderitaan kaum Muslimin yang 

disebabkan perlakuan menyakitkan kaum kafir Quraisy 

di Makkah. Mereka datang mengadu kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di mana saat itu 

beliau sedang rebahan di bawah naungan bayangan 

Ka'bah dengan berbantal jubahnya. Maka beliau 

menjelaskan bahwa orang sebelum kita (umat 

terdahulu) telah diuji dalam (mempertahankan) 

agamanya dengan siksaan yang lebih dahsyat 
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  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < العهد امليك اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

رتِّ  اتلخريج:
َ
  -اهلل عنه ريض-َخبَّاب بن األ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ٌد بُْرَدًة : جاعل الرُبَْدة حتت رأسه •  .ُمتَوَسِّ

 .الرُبَْدة : ِكَساء خمطط يلتحف به •

 .تَْستَنرِْصُ نلا : تسأل اهلل انلرص نلا •

ُه : ما يمنعه أو يرصفه •  .ما يَُصدُّ

 .لِمنَْشار : آلة يقطع بها اخلشبا •

 .دون حلمه : تنفذ إىل ما حتت اللحم، من عظم وعصب •

نَّ : يلكُملن •  .يَلُِتمَّ

 .هذا األمر : ِدين اإلسالم •

 .الراكب : املسافر •

 .من صنعاء : بدل بايلمن •

 .حرضموت : موضع بأقىص ايلمن •

 :فوائد احلديث
 .ن باب الشكوىجواز ِذكر ما يتعرض هل املسلم من ابلالء من باب اإلخبار، ال م .1

 .ىلع ما جيدونه من العذاب يف سبيل اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-صرب أصحاب انليب  .2

 .االستنصار بالقوي .3

 .جواز طلب ادلاعء ممن هو جماب ادلعوة، أو من أهل اخلري والصالح، برشط أال يرتك ادلاعء اعتماًدا ىلع داعئهم .4

 .ادلاعء ىلع الكفار وطلب ذلك .5

 .أصحابه وأن ما يصيبهم قد أصيب به أمم من قبلهم -هلل عليه وسلمصىل ا-تثبيت انليب  .6

 .مدح الصرب ىلع العذاب يف ادلين، وأن مع العرس يرسا .7

 .اتلأيس بالصاحلني اذلين امتحنوا يف دينهم، فصربوا .8

ويمشط بأمشاط احلديد ما بني جدله وعظمه، وهذه 
 -صلوات اهلل وسالمه عليه-أذية عظيمة. ثم أقسم 

ا سيتم هذا األمر، يعين: سيتم م -سبحانه-أن اهلل 
من دعوة  -عليه الصالة والسالم-جاء به الرسول 

اإلسالم، حىت يسري الراكب من صنعاء إىل 
حرضموت ال خيىش إال اهلل واذلئب ىلع غنمه، ثم 

صحبه الكرام إىل ترك  -عليه الصالة والسالم-أرشد 
العجلة؛ فقال: "ولكنكم تستعجلون" أي: فاصربوا 

هذا األمر،  وانتظروا الفرج من اهلل، فإن اهلل سيتم
عليه الصالة -وقد صار األمر كما أقسم انليب 

 .-والسالم

daripada mereka. Yaitu dibuatkan lubang di tanah, lalu 

dimasukkan ke dalamnya dan digergaji mulai 

kepalanya hingga (tubuhnya) terbelah menjadi dua 

bagian. Juga dicabik-cabik dagingnya dengan sisir besi 

hingga terlihat tulang belulangnya. Ini siksaan yang 

sangat dahsyat. Kemudian beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersumpah bahwa Allah senantiasa akan 

menyempurnakan agama yang beliau bawa ini, hingga 

penunggang unta sendirian dari Ṣan'ā` ke Ḥadramaut 

tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah dan tidak pula 

khawatir srigala memangsa kambingnya. Lalu beliau 

memberikan pengertian kepada para sahabatnya agar 

tidak tergesa-gesa seraya bersabda, "Tetapi sungguh 

kalian tergesa-gesa." Artinya, bersabarlah dan 

tunggulah kemenangan dari Allah, karena Allah pasti 

menyempurnakan keberadaan agama ini. Dan 

terjadilah apa yang disumpahkan oleh beliau. 
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 .العداوة بني أهل احلق وابلاطل قديمة .9

 .يتعرضون هل من أنواع األذى ثبات أهل اإليمان من األمم السابقة ىلع دينهم وعدم تركه، مع ما .10

 .االبتالء من لوازم اإليمان .11

ين، ولو كره الاكفرون .12  .أن العاقبة هلذا ادلِّ

 .اإلسالم ِدين األمن والسالم .13

 .-تعاىل-، فقد أخرب بأمور مستقبلية غيبية، وحتقق ذلك بوعد من اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-صدق رساتله  .14

 .، من انتشار اإلسالم، واستتباب األمن والسالم-صىل اهلل عليه وسلم-حتقق ما أخرب به انليب  .15

 .كراهية االستعجال بانلرص، وأن انلرص يأيت مع الصرب .16

 املراجع:املصادر و

هجة انلاظرين رشح م.  ب2009ه، 1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
م.     تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، 1997ه،  1418رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،   م.2002ه، 1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 
ه. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 1407جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 

ريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش.            ه.   ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، نرش دار الكتاب الع1426
ه، 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

هري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد ز2007
ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، 1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .م2002ه، 1422بلنان، الطبعة: األوىل 
   (4246) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة اتلصنيف:

 .االرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ُقبَاَء : منطقة قباء: قرية اكنت ىلع بُعد ميلني من املدينة، ويه اآلن داخل املدينة •

 .سبت : السبت إما ايلوم أي: لك يوم سبت، وهو األقرب، أو األسبوع، أي: أسبوعيًا •

 :فوائد احلديث
أن من حرج من بيته متطهًرا فصىل فيه ركعتني اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب زيارة مسجد قباء، وقد صح اخلرب عن سيِّد البرش  .1

 .كعدل عمرة

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ىلع اتلأيسِّ برسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-حرص عبد اهلل بن عمر  .2

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: عصام هادي، وزارة 4حلني، طه. رياض الصا1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط
ه. 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 

يزور قباء  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
  راكًبا وماشًيا، فيصيل فيه ركعتني

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- biasa mengunjungi Quba dengan 

berkendaraan dan berjalan kaki lalu salat 
dua rakaat di sana. 

 :احلديث .1512
قال: اكن  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

يزورُ ُقبَاءَ راكبًا وماشيًا،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
صىل اهلل -فيَُصيلِّ فيه ركعتني.  ويف رواية: اكن انليب 

ا يأيت مسجد ُقَباَء لك َسبٍْت راكبً  -عليه وسلم
 وماشيًا، واكن ابن ُعمر يفعله.

** 

1512. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma-, ia 

berkata, "Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

biasa mengunjungi Quba dengan berkendaraan dan 

berjalan kaki lalu salat dua rakaat di sana." Dalam 

riwayat lain disebutkan, "Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- biasa mendatangi masjid Quba setiap 

hari Sabtu dengan berkendaraan dan berjalan kaki, 

dan Ibnu Umar melakukan hal itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

منطقة قباء اليت بيُِنَ بها أول مسجد يف اإلسالم قرية 
صىل -قريبة من مركز املدينة من عوايلها، فاكن انليب 

يزوره راكبا وماشيا، وقوهل لك سبت:  -اهلل عليه وسلم
حيث اكن خيصص بعض األيام بالزيارة  واحلكمة يف 

ىل قباء يوم السبت من إ -صىل اهلل عليه وسلم-جميئه 
د حاهلم  لك أسبوع، إنما اكن ملواصلة األنصار وتفقُّ
ر منهم عن حضور اجلمعة معه، وهذا  وحال من تأخَّ

 .هو الرِس يف ختصيص ذلك بالسبت

** 

Wilayah Quba tempat dibangunnya masjid pertama 

dalam Islam merupakan perkampungan dekat pusat 

Madinah, daerah itu merupakan dataran tinggi 

Madinah. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- biasa mengunjunginya dengan berkendaraan 

dan berjalan kaki. Perkataannya, "Setiap hari Sabtu", di 

mana beliau biasa mengkhususkan sebagian hari 

untuk kunjungan. Hikmah kedatangan Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ke Quba pada 

hari Sabtu setiap pekan adalh untuk silaturahmi 

dengan orang-orang Ansar dan memeriksa keadaan 

mereka dan keadaan orang-orang yang terlambat 

melaksanakan salat Jum`at bersama beliau. Inilah 

rahasia dikhususkannya kunjungan pada hari Sabtu. 
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ب ادلين اخلطيب، رقم كتبه وأبوابه فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، للحافظ ابن حجر العسقالين، قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حم
ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن 1379وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املعرفة، بريوت، 

، دار طوق انلجاة 1مد زهري بن نارص انلارص، طه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حم1392بريوت،  -، دار إحياء الرتاث العريب 2احلجاج، للنووي، ط
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3443) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اكن : هنا تدل ىلع االستمرار •

 .الم تزنيل" السجدة : السورة اليت اسمها السجدة" •

 .هل أىت ىلع اإلنسان" : السورة اليت اسمها اإلنسان" •

 :فوائد احلديث
 . يف صالة فجر يوم اجلمعةاستحباب قراءة هاتني السورتني .1

 .من السنة املواظبة ىلع قراءة هاتني السورتني يف صالة الفجر يوم اجلمعة .2

 .فيه تذكري للناس بما اكن وسيكون يف هذا ايلوم .3

 املراجع:املصادر و

ه األفهام، للعثيمني، طبعة م. تنبي2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، لعبد العزيز بن باز، اعتناء سعيد بن يلع 1426مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل، 

م. صحيح ابلخاري، أليب 1992 - ـه1412عة اثلانية، ه. خالصة الالكم، لفيصل املبارك احلريميل، الطب1435بن وهف القحطاين، الرياض، الطبعة األوىل، 

يقرأ يف صالة  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
ْجَدةَ وَهْل أىت  مَعِة: الم تَْْنِيُل السَّ

ْ
الفجر يوم اجل

 لَع اإلنسان
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
biasa membaca surah As-Sajdah dan al-

Insān ketika salat Subuh pada hari Jumat 

 :احلديث .1513
صىل -اكن انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهَريْرة 

َيْقرأ يِف صالة الفجر يَوَم اجلُُمَعِة: الم  -اهلل عليه وسلم
ْجَدَة وَهْل أىت ىلع اإلنَسان يُل السَّ  .«تزَْنِ

** 

1513. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa 

membaca surah As-Sajdah dan al-Insān ketika salat 

Subuh pada hari Jumat." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن من اعدة انليب 
صالة الفجر يوم اجلمعة سورة السجدة اكملة، وذلك 
يف الركعة األوىل بعد الفاحتة، ويقرأ يف الركعة اثلانية 
بعد الفاحتة سورة اإلنسان اكملة؛ تذكريا بما اشتملت 
عليه السورتان من أحداث عظيمة وقعت وستقع يف 

, كخلق آدم، وذكر املعاد وحرش العباد، هذا ايلوم
 .وأحوال القيامة, وغريها

** 

Kebiasaan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

ketika salat Subuh pada hari Jumat adalah membaca 

seluruh surah As-Sajdah pada rakaat pertama setelah 

membaca Al-Fātiḥah dan seluruh surah al-Insān pada 

rakaat kedua setelah membaca Al-Fātiḥah. Tujuannya 

adalah mengingatkan kaum Muslimin tentang 

kandungan kedua surah tersebut yang menjelaskan 

tentang kejadian-kejadian agung yang telah terjadi dan 

bakal terjadi, seperti proses penciptaan Nabi Adam, 

hari Kiamat, dikumpulkannya umat manusia di 

Mahsyar, berbagai kondisi pada hari kiamat, dan lain-

lain. 
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ه. صحيح مسلم، املحقق: 1422الطبعة األوىل،  -عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة 
 .، ألمحد بن حيىي انلجِم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىلاألحاكم تأسيس. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (5320) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 رواه أبو داود والرتمذي  والنسايئ يف السنن الكربى وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .االقميص : ثوب خميط بكمني غري مفرج يلبس حتت اثلياب، من القطن اغبل •

 :فوائد احلديث
 .اكن حيب القميص من اثلياب املخيطة. ألنه أسرت لألعضاء، وأقل مؤنة، وأخف ىلع ابلدن، والبسه أكرث تواضعا -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  .1

 .يف ملبسه وما حيبه من اللباس -صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية االقتداء برسول اهلل  .2

 .جواز استحباب لبس بعض اثلياب دون بعض .3

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن 1987ه 1407ني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتق
ه. سنن 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.ط1426للنرش، الرياض، الطبعة: 

 عبد ادلين حميي حممد: حتقيق داود، أيب سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –رتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ال
رسالة، ال مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. بريوت – صيدا العرصية، املكتبة: نرش احلميد،

 .األردن – عمان –م. خمترص الشمائل املحمدية، لألبلاين، نرش: املكتبة اإلسالمية 2001 - ـه1421الطبعة: األوىل، 
   (4827) الرقم املوحد:

َحبَّ اثلرَياِب إىل رسوِل اهللِ 
َ
صَّل اهلل عليه -اكن أ

- Pakaian yang paling disenangi Rasulullah  الَقِميُص  -وسلم
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah gamis 

 :احلديث .1514
َحبَّ  -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

َ
قالت: اكن أ

 -صىل اهلل عليه وسلم-اثلِّيَاِب إىل رسوِل اهلِل 
 .الَقِميُص 

** 

1514. Hadis: 

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'Anha-, ia berkata, 

"Pakaian yang paling disenangi Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- adalah gamis." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -اكن أحب اثلياب إىل رسول اهلل 
القميص؛ ألنه أسرت من اإلزار والرداء، وألنه  -وسلم

يلبسها اإلنسان مرة واحدة فيه أسهل قطعة واحدة 
من أن يلبس اإلزار أوال ثم الرداء ثانيا.  ولكن مع 
ذلك لو كنت يف بدل يعتادون بلاس األزر واألردية 
ولبست مثلهم فال حرج واملهم أال ختالف بلاس أهل 

صىل اهلل عليه -بدلك فتقع يف الشهرة وقد نىه انليب 
 .عن بلاس الشهرة -وسلم

** 

Pakaian yang paling disenangi Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- adalah gamis. Sebab, gamis lebih 

menutupi daripada sarung dan selendang, juga karena 

merupakan sehelai pakaian yang dikenakan oleh 

manusia satu kali saja, jadi lebih mudah daripada 

memakai sarung terlebih dahulu lalu selendang. 

Meskipun demikian, jika engkau berada di satu negara 

yang penduduknya sudah terbiasa mengenakan 

sarung dan selendang, dan engkau memakai pakaian 

seperti mereka, maka tidak berdosa . Yang penting 

jangan sampai engkau mengenakan pakaian yang 

berbeda dengan pakaian penduduk negerimu sehingga 

timbul sorotan (menarik perhatian). Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang pakaian demi 

ketenaran (popularitas). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < حياؤه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حياء : احلياء خلق عظيم حيمل ىلع فعل اجلميل وترك القبيح •

 .الَعْذَراء : ابلكر، ويه األنىث اليت لم يمسها رجل، سميت به بلقاء عذرتها، ويه ما يكون من اتلحام يف فم الرحم •

 .اخِلْدر : ناحية يف ابليت يرتك عليها سرت •

 .يكرهه : ال حيبه •

 .لم يتلكم لشدة حيائهَعَرفنَاه يف وجِهه : تغري وجهه و •

 :فوائد احلديث
 .من احلياء، وهو اخللق العظيم -صىل اهلل عليه وسلم-بيان ما اشتمل عليه انليب  .1

 .احلياء خلق غريزي يف النساء .2

 املراجع:املصادر و

 ، حتقيق: ماهر ياسني الفحل،1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

أشد  -وسلم صَّل اهلل عليه-اكن رسول اهلل 
  حياًء من العذراء يف خدرها

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
lebih pemalu dari seorang gadis di ruang 
pingitannya. Bila beliau melihat sesuatu 

yang tidak disukainya, kami dapat 
mengetahuinya dari wajahnya. 

 :احلديث .1515
قال: اكن  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

َشدَّ حياًء من  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
أ

الَعْذَراِء يف ِخْدرَِها، فإذا رأى شيئا يَْكَرُهُه عرفناه يف 
 وجهه.

** 

1515. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lebih pemalu 

dari seorang gadis di kamar pingitannya. Jika beliau 

melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat 

mengetahuinya dari wajahnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أشد حياء من املرأة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
أشد النساء حياًء؛ ألنَّها لم تزتوج اليت لم تزتوج ويه 

ولم تعارش الرجال فتجدها حيية يف خدرها، فرسول 
-أشدُّ حياء منها، ولكنه  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

إذا رأى ما يكره وما هو  -صىل اهلل عليه وسلم
ُعرف ذلك يف  -صىل اهلل عليه وسلم-خمالف لطبعه 

 .وجهه

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lebih 

pemalu dari seorang wanita yang belum menikah. 

Gadis itu adalah wanita paling pemalu karena belum 

menikah dan belum pernah berhubungan dengan laki-

laki, sehingga engkau mendapatinya sangat pemalu di 

ruang pingitannya. Sementara itu Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lebih pemalu dari gadis tersebut. 

Hanya saja Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- jika melihat sesuatu yang tidak disukainya dan 

bertentangan dengan tabiatnya, maka hal itu dapat 

diketahui dari (perubahan) wajahnya. 
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مد فؤاد ه. صحيح مسلم، حتقيق: حم1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3153) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .طاوياً : خايل ابلطن لم يأكل •

 :فوائد احلديث
 .وتقلله من ادلنيا وصربه ىلع ألوائها -صىل اهلل عليه وسلم-بيان لزهده  .1

 .تلحملهم املشاق معه -صىل اهلل عليه وسلم-فضيلة ألزواج انليب  .2

 .بيان خلشونة العيش اليت اكنوا عليها .3

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة 
م. سنن ابن ماجه: البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد 1975 - ـه1395ة: اثلانية، ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص الطبع

اعدل مرشد، وآخرون  -فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
م. خمترص الشمائل املحمدية, تأيلف: حممد بن عيىس  2001 - ـه 1421بد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، إرشاف: د عبد اهلل بن ع

يل, دار ابن الرتمذي, انلارش: املكتبة اإلسالمية, حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلال
بريوت، بدون -ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق, دار الكتاب العريب1418لطبعة األوىل اجلوزي، ا

 .تاريخ
   (5860) الرقم املوحد:

يبيت  - عليه وسلمصَّل اهلل-اكن رسول اهلل 
الليايل املتتابعة طاوياً، وأهله ال جيدون عشاء، 

 واكن أكرث خزبهم خزب الشعري
 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
pernah tidur beberapa malam berturut-

turut dalam keadaan perut kosong, 
demikian juga keluarganya tidak 

mendapatkan makanan. Kebanyakan roti 
beliau terbuat dari sya'īr (jelai/mirip 

gandum)". 

 :احلديث .1516
قال: اكن  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عباس 

يبيت الليايل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
املتتابعة َطاِوياً، وأهلُُه ال جِيُدون َعَشاًء، واكن أكرث 

 خزبهم خزب الشعري.

** 

1516. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah tidur beberapa malam berturut-turut dalam 

keadaan perut kosong, demikian juga keluarganya 

tidak mendapatkan makanan. Kebanyakan roti beliau 

terbuat dari sya'īr (jelai/mirip gandum)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ينام الليايل املتتابعة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
املتوايلة من غري أكل، وكذلك زوجاته وعياهل؛ ألنهم 
ال جيدون طعام الَعشاء، واكن أكرث خزبهم من 

 .وهو أقل لكفة من الرب وغريه الشعري،

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

tidur beberapa malam berturut-turut dan terus-menerus 

tanpa ada makanan. Demikian juga, istri-istri dan anak-

anak beliau karena mereka tidak mendapatkan makan 

malam. Kebanyakan roti beliau terbuat dari sya'īr 

(jelai/mirip gandum). Ini lebih murah dari Al-Burru 

(gandum) dan sebagainya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  بوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبويالسرية واتلاريخ < السرية انل

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يعجبه اتليمن : يفضل تقديم األيمن ىلع األيرس •

له : لبس نعله •  .يف َتنَعُّ

له : ترسيح شعر رأسه وحليته باملشط •  .وتَرَجُّ

 .لوضوء والغسل وإزالة انلجاسةوُطُهوره : تطهره، ويشمل ا •

 .وىف شأنه لكه : مجيع أمره •

 :فوائد احلديث
 .تقديم ايلمني لألشياء الطيبة هو األفضل رشاًع وعقاًل وِطبًّا .1

 .جعل اليسار لألشياء املستقذرة، هو األيلق رشاًع وعقاًل  .2

 .الرشع الرشيف جاء إلصالح انلاس وتهذيبهم ووقايتهم من األرضار .3

يعجبه  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
  اتليمن يف تنعله، وترجله، وطهوره، ويف شأنه لكه

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
senang memulai dengan kanan dalam 

mengenakan sandal, menyisir (rambut), 
bersuci dan dalam segala urusannya. 

 :احلديث .1517
اكن رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

لِّه,  -صىل اهلل عليه وسلم- ن يف َتنَُعّ يعجبه اتليمُّ
ِله, وُطُهورِه, ويف َشأنه لُكِّه  «.وترُجّ

** 

1517. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- senang memulai dengan 

kanan dalam mengenakan sandal, menyisir (rambut), 

bersuci dan dalam segala urusannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -عن اعدة انليب  -ريض اهلل عنها-ختربنا اعئشة 
 تقديم األيمن يف املحببة إيله، وَه -اهلل عليه وسلم

لبس نعله، ومشط شعره، وترسحيه، وتطهره من 
األحداث، وىف مجيع أموره اليت من نوع ما ذكر لكبس 
القميص والرساويل، وانلوم، واألكل والرشب وحنو 
ذلك. لك هذا من باب اتلفاؤل احلسن وترشيف 
ايلمني ىلع اليسار. وأما األشياء املستقذرة فاألحسن 

صىل اهلل عليه -يسار؛ وهلذا نىه انليب أن تقدم فيها ال
عن االستنجاء بايلمني، ونىه عن مس اذلكر  -وسلم

 .بايلمني، ألنها للطيبات، واليسار ملا سوى ذلك

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- mengabarkan tentang 

kebiasaan yang disukai Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, yaitu mendahulukan yang kanan dalam 

memakai sandalnya, menyisir rambut dan 

merapikannya, bersuci dari hadas, serta dalam segala 

urusannya yang semisal dengan yang disebutkan, 

seperti mengenakan pakaian dan celana, tidur, makan, 

minum dan sebagainya. Semua ini dalam rangka 

optimisme yang baik dan memuliakan organ tubuh 

yang kanan daripada yang kiri. Adapun hal-hal yang 

kotor, sebaiknya dilakukan oleh anggota tubuh bagian 

kiri. Karena itulah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang istinja dengan menggunakan tangan kanan 

dan melarang menyentuh zakar dengan tangan kanan. 

Sebab, tangan kanan untuk yang baik-baik dan tangan 

kiri untuk selain itu. 
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 . يف الوضوء تقديم ايلمنيالسنة يف غسل ايلدين والرجلني .4

 .كمال السنة املطهرة بمرااعة انلظافة يف ترسيح الشعر وغريه .5

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. صحيح 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، )1ألفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، طه. تنبيه ا1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .لرتاث العريب، بريوتمسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء ا

   (3018) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن الكم رسول اهلل 
  الكما فصال يفهمه ُك من يسمعه

Perkataan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- adalah perkataan yang jelas (rinci) 

dapat dipahami oleh setiap orang yang 
mendengarnya. 

 :احلديث .1518
قالت: اَكَن الَكَُم رَُسوِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

الَكًَما َفصاًل َيْفَهُمُه لُكُّ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اهلل 
 َمْن يَْسَمُعُه.

** 

1518. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Perkataan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah 

perkataan yang jelas (rinci) dapat dipahami oleh setiap 

orang yang mendengarnya". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

أنها قالت: إنَّ انليب  -ريض اهلل عنها-حديث اعئشة 
اكن الكمه فصال، معناه أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-

اكن مفصال ال يدخل احلروف بعضها ىلع بعض، وال 
اللكمات بعضها ىلع بعض، بنيِّ ظاهر للك من سمعه 
ليس فيه تعقيد وال تطويل، حىت لو شاء العاد أن 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ه من شدة تأنيه حيصيه ألحصا
 -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-يف الالكم؛ وهذا ألنَّ انليبَّ 

ْعِطَي جوامع اللكم واخترص هل الالكم اختصارا، 
ُ
أ

وجوامع اللكم أن جتمع املعاين الكثرية يف اللفظ 
القليل. وهكذا ينبيغ لإلنسان أن ال يكون الكمه 

ع؛ ألن املقصود من متداخال ِبيث خيىف ىلع السام
الالكم هو إفهام املخاطب، ولكما اكن أقرب إىل اإلفهام 
اكن أوىل وأحسن. ثم إنه ينبيغ لإلنسان إذا استعمل 
هذه الطريقة، يعين إذا جعل الكمه فصال بينا 
ره ثالث مرات ملن لم يفهم، ينبيغ أن  واضحا، وكرَّ

صىل اهلل عليه -يستشعر يف هذا أنه متبع لرسول اهلل 
حىت حيصل هل بذلك األجر وإفهام أخيه  -وسلم

املسلم. وهكذا مجيع السنن اجعل ىلع بالك أنك متبع 
حىت يتحقق لك  -صىل اهلل عليه وسلم-فيها لرسول 

 .االتباع وثوابه

** 

Hadis Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwasannya ia 

berkata, "Sesungguhnya perkataan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- adalah perkataan yang jelas (rinci)." 

Artinya bahwa perkataan beliau terperinci tanpa ada 

sebagian huruf yang bertumpuk dengan huruf lainnya, 

dan tidak ada kata-kata yang bercampur dengan kata-

kata yang lain. Perkataannya jelas dan terang bagi 

setiap orang yang mendengarnya tanpa mengandung 

kerumitan dan bertele-tele sehingga jika ada orang 

yang hendak menghitungnya, pasti dia mampu 

menghitungnya karena begitu lambatnya pembicaraan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Hal ini disebabkan 

karena Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- diberi 

"Jawāmi' Al-Kalim" dan perkataan dibuat ringkas 

baginya. Jawāmi' Al-Kalim artinya kalimat pendek 

namun mengandung makna yang komprehensif. 

Demikianlah seharusnya seseorang tidak menjadikan 

perkataannya tumpang-tindih sehingga menjadi samar 

bagi orang yang mendengarnya. Sebab, tujuan 

perkataan adalah memahamkan orang yang diajak 

bicara. Semakin dekat perkataan kepada pemahaman 

maka semakin utama dan bagus. Kemudian hendaklah 

seseorang ketika menggunakan cara tersebut dalam 

bicara, yakni apabila dia menjadikan perkataannya 

rinci, jelas dan terang, serta mengulanginya tiga kali 

bagi orang yang belum paham, seyogyanya dia 

menghadirkan perasaan bahwa perbuatannya ini 

dalam rangka mengikuti Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- sehingga dia memperoleh pahala sekaligus 

bisa memberikan pemahaman kepada saudaranya 

yang Muslim. Demikian juga semua sunah, hendaknya 

engkau menetapkan dalam hatimu bahwa engkau 

mengikuti Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

sehingga terwujudlah tindakan mengikuti (Nabi) dan 

mendapatkan pahala. 
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  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < الكمه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه أبو داود واللفظ هل، والرُتمذي والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فَصاًل : مفصوال بني أجزائه وواضحا، وفاصال بني احلق وابلاطل •

 :فوائد احلديث
 .وخماطبته للناس بما يفهمون -صىل اهلل عليه وسلم-فصاحة انليب  .1

 .ينبيغ ىلع ادلاِع إىل اهلل أن يبذل لك جهده يلصل الكمه إىل لك من أحب سماعه .2

 .ادلاِع إىل اهلل أن يكون رحيما باملدعوين يف إيصال احلق هلم، وحريصا عليهم، ومهتما بأمرهم أكرث من أمره ينبيغ ىلع .3

 .ينبيغ ىلع املتحدث أن يُفِهم السامعني حديثه حىت ال خيىف منه يشء ىلع بعضهم، فيفهم ضده وعكسه .4

 املراجع:املصادر و

ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر 1415وزي، ادلمام، ، دار ابن اجل1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عبد العزيز بن 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1395، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 2وآخرون، ط

، اعتىن بها: خليل مأمون 4رق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، طه. ديلل الفاحلني لط1423عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 
ه. رياض الصاحلني، 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425شيحا، دار املعرفة، بريوت، 

ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني 1428مية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسال4ط
، مكتبة 1ه. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين، ط1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1برئاسة محد بن نارص العمار، ط

ود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ه. سنن أيب دا1422املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، 
ه. رشح رياض 1421، مؤسسة الرسالة، 1حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1426الرياض، الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، 
 .ه1407

   (3321) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < قصص وأحوال األمم السابقة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -يض اهلل عنهر-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

اكنت بنو إَسائيل تسوسهم األنبياء، لكما هلك 
نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وسيكون 

 فاء فيكرثونبعدي خل
 

Dahulu Bani Israil dipimpin oleh para nabi. 
Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan 

digantikan oleh nabi (lain). Namun 
sungguh tidak ada nabi lagi sesudahku, dan 
sepeninggalku akan ada para khalifah lalu 

jumlah mereka akan banyak 

 :احلديث .1519
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

اكنت بنو إرسائيل تَُسوُسُهُم، »: -صىل اهلل عليه وسلم
األنبياء، لكما هلك نيب َخلََفُه نيب، وإنه ال نيب بعدي، 

، قالوا: يا رسول «وسيكون بعدي خلفاء فيكرثون
أوفوا ببيعة األول فاألول، ثم »اهلل، فما تأمرنا؟ قال: 
لوا اهلل اذلي لكم، فإنَّ اهلل أعطوهم حقهم، واسأ
 .«سائلهم عما اْسرَتاَْعُهم

** 

1519. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), “Dahulu Bani Israil dipimpin oleh para 

nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan 

digantikan oleh nabi (lain). Namun sungguh tidak ada 

nabi lagi sesudahku, dan sepeninggalku akan ada para 

khalifah lalu jumlah mereka akan banyak.” (Para 

sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu apa yang 

engkau perintahkan untuk kami?” Beliau menjawab: 

“Tunaikanlah bai‘at kepada (khalifah) yang pertama 

kemudian kepada yang berikutnya, lalu penuhilah hak 

mereka, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi 

hak kalian, karena sesungguhnya Allah akan menanyai 

mereka (para khalifah) tentang apa yang mereka 

pimpin.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكنت بنو إرسائيل تتوىل األنبياء أمرهم كما يفعل 
الوالة واألمراء بالرعية، لكما مات نيب جاء بعده نيب، 
وإنه ال نيب بعدي، وسيكون خلفاء كثريون حيكمون 

: إذا كرث -ريض اهلل عنهم-انلاس. فقال الصحابة 
وقع التشاجر واتلنازع بينهم فما بعدك اخللفاء ف

صىل اهلل عليه -تأمرنا أن نفعل؟ فأجابهم انليب 
بقوهل: "أوفوا ببيعة األول" وأعطوهم حقهم  -وسلم

وإن لم يعطوكم حقكم؛ ألن اهلل سيسأهلم عن 
 .حقكم، ويثيبكم بما لكم عليهم من احلق

** 

Dahulu Bani Isra’il dipimpin oleh para nabi, seperti yang 

dilakukan oleh para pemimpin dan kepala negara 

terhadap rakyatnya. Setiap kali seorang Nabi 

meninggal dunia, maka akan datang seorang Nabi 

sepeninggalnya. Namun tidak ada lagi Nabi sesudahku 

(Rasulullah), dan akan ada banyak khalifah yang 

memimpin manusia. Maka para sahabat -raḍiyallāhu 

'anhum- bertanya: “Jika sepeninggalmu akan banyak 

khalifah, lalu terjadi perselisihan dan pertentangan di 

antara mereka, maka apa perintahmu untuk kami 

lakukan?” (Beliau menjawab) kalian memenuhi bai’at 

(khalifah) yang pertama, dan tunaikanlah hak mereka 

meskipun mereka tidak memberikan hak kalian; karena 

Allah pasti akan menanyai mereka tentang hak kalian, 

dan akan memberikan balasan untuk kalian atas hak 

kalian yang seharusnya mereka penuhi”. 
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 :معاين املفردات
 .سالم، وإرسائيل اسم عرباين معناه : عبد اهلل. وأبناؤه هم قبائل ايلهودإرسائيل : هو انليب يعقوب عليه ال •

 .تسوسهم : يتولون أمورهم •

 .هلك نيب : مات •

 .خلفه نيب : جاء ماكنه نيب آخر يقيم أمرهم وينرص مظلومهم •

 .ال نيب بعدي : فيفعل ما اكن يفعل أوئلك •

 .فيكرثون : يكرث عددهم •

 أوفوا : الزموا بيعته •

 .ابليعة : املعاقدة واملعاهدة ىلع طاعة ونرصة احلاكم األول •

 .أعطوهم حقهم : أطيعوهم واعرشوهم بالسمع والطاعة •

 .اذلي لكم : أي عليهم من الرفق بكم وراعيتكم •

 .اسرتاعهم : استحفظهم •

 :فوائد احلديث
 .أنه ال بد للرعية من نيب أو خليفة يقوم بأمرها، وحيملها ىلع الطريق املستقيم .1

 .د نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلمأنه ال نيب بع .2

 .السمع والطاعة لوالة أمر املسلمني .3

 .من معجزات انليب صىل اهلل عليه وسلم اإلخبار عن املغيبات .4

 .أنه ال جيوز عقد ابليعة خلليفتني يف آن واحد .5

 .عظم مسؤويلة اإلمام، فإن اهلل تعاىل سيسأهل عن رعيته .6

 .رفقوجوب مناصحة احلاكم املسلم باحلسىن وال .7

 .ابليعة ال جتب إال إلمام مجاعة املسلمني .8

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق 1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد 1425طبعة الرابعةال-بريوت-دار املعرفة-رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, حتقيق خليل مأمون شيحا

ه. نزهة 1418الطبعة األوىل -ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
 .ه1407لرابعة عرشة, املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة ا

   (4936) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 -صَّل اهلل عليه وسلم-اكنت يد رسول اهلل 
اليرسى خلالئه  ايلمىن لطهوره وطعامه، واكنت

 وما اكن من أذى
 

Tangan kanan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- digunakan untuk bersuci dan 
makan, sedangkan tangan kiri digunakan 
untuk buang air dan hal-hal yang kotor. 

 :احلديث .1520
قالت: "اَكنَت يَُد رُسوِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ايُلمىَن ِلُطُهورِِه وَطَعاِمِه،  - عليه وسلَّمصىلَّ اهلل-اهلل 
َذى".  عن 

َ
واَكنَت اليرُْسَى خِلاََلئِِه، وَما اَكَن ِمْن أ

نَّ رَُسوَل اهلل  -ريض اهلل عنها-حفصة 
َ
صىلَّ اهلل -"أ

ابِِه َوِثيَابِِه،  -عليه وسلَّم اَكَن جَيَْعُل يَِمينَُه ِلَطَعاِمِه َورَشَ
 لَِما ِسَوى َذلِك".َوجَيَْعُل يََسارَُه 

** 

1520. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia menuturkan, "Tangan 

kanan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

digunakan untuk bersuci dan makan, sedangkan 

tangan kiri digunakan untuk buang air dan hal-hal yang 

kotor." Dari Ḥafṣah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa 

menggunakan tangan kanan beliau untuk makan, 

minum dan memakai baju dan menggunakan tangan 

kiri untuk yang selain itu". 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan dua riwayatnya Derajat hadis: 

صىل -، ما اكن انليب -ريض اهلل عنها-بيَّنت اعئشة 
يستعمل فيه ايلمني، وما اكن  -اهلل عليه وسلم

يستعمل فيه اليسار، فذكرت أن اذلي يستعمل فيه 
اليسار ما اكن فيه أذى؛ اكالستنجاء، واالستجمار، 
واالستنشاق، واالستنثار، وما أشبه ذلك، لك ما فيه 

وما سوى ذلك؛ فإنه أذى فإنه تقدم فيه اليرسى، 
تقدم فيه ايلمىن؛ تكريًما هلا؛ ألن األيمن أفضل من 
األيرس.  وهذ احلديث داخل يف استحباب تقديم 

ريض  اهلل -ايلمىن فيما من شأنه اتلكريم فقوهلا 
 -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-: "اَكنَت يَُد رُسوِل اهلل -عنها

رْسَى خِلاََلئِِه وَما ايلُمىَن ِلُطُهورِِه وَطَعاِمِه، واَكنَت اليُ 
َذى".  قوهلا: "لطهوره": يعين إذا تطهر يبدأ 

َ
اَكَن ِمْن أ

بايلمني، فيبدأ بغسل ايلد ايلمىن قبل اليرسى، 
وبغسل الرجل ايلمىن قبل اليرسى، وأما األذنان 
فإنهما عضٌو واحٌد، وهما داخالن يف الرأس، فيمسح 

إال بيد  بهما مجيًعا إال إذا اكن ال يستطيع أن يمسح
واحدة، فهنا يبدأ باألذن ايلمىن للرضورة. قوهلا: 
"وَطَعاِمِه": أي تناوهل الطعام. "واكنت يده اليرسى 
خلالئه": أي ملا فيه من استنجاء وتناول أحجار وإزالة 
أقذار. "وما اكن من أذى" كتنحية بصاق وخماط 
وقمل وحنوها. وحديث حفصة مؤكد ملا سبق من 

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menjelaskan hal apa saja 

yang dilakukan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dengan tangan kanan dan apa saja beliau yang beliau 

lakukan dengan tangan kiri. Ia menyebutkan bahwa 

urusan yang biasanya beliau lakukan dengan tangan 

kiri adalah perkara yang bersentuhan dengan kotoran, 

seperti istinja (menghilangkan najis dengan air), 

istijmār (menghilangkan najis dengan batu), istinsyāq 

(memasukkan air ke dalam hidung), istinṡār 

(mengeluarkan air setelah istinsyāq) dan semacamnya. 

Segala yang berhubungan dengan kotoran diutamakan 

menggunakan tangan kiri, sedang yang selain itu maka 

diutamakan menggunakan tangan kanan, karena 

memuliakan tangan kanan. Sebab kanan itu lebih 

utama daripada kiri. Hadis ini membahas 

disunahkannya mendahulukan yang kanan dalam 

perkara yang layak dimuliakan. Perkataan Aisyah -

raḍiyallāhu 'anhā-, "Tangan kanan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- digunakan untuk bersuci 

dan makan, sedangkan tangan kiri digunakan untuk 

buang air dan hal-hal yang kotor." Perkataannya, 

"untuk bersuci ", maksudnya, apabila beliau bersuci 

mengawali dengan bagian kanan, yakni membasuh 

tangan kanan dulu sebelum tangan kiri, kaki kanan dulu 

sebelum kaki kiri. Sedangkan sepasang telinga 

dianggap satu organ yang termasuk bagian kepala 

sehingga diusap bersama-sama, kecuali jika hanya 

mampu mengusap dengan satu tangan, maka dalam 

kondisi ini memulai mengusap telinga kanan dahulu 

karena terpaksa. Perkataannya, "dan makan", 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي

 .احلديث األول: رواه أبو داود وأمحد. احلديث اثلاين: رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
  -نهماريض اهلل ع-حفصة بنت عمر بن اخلطاب 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِلُطُهورِهِ : وهو بضم الطاء املهملة: استعمال املاء للتطهر، وبفتحها املاء املتطهر به •

 .خِلاََلئِِه : أي: لالستنجاء وتناول األحجار وإزالة األقذار •

َذى : اكبلصاق واملخاط وحنو ذلك •
َ
 .ِمْن أ

 :فوائد احلديث
 .ديث مؤكد لقاعدة الرشيعة: يف استحباب ابلداءة بايلمني فيما فيه اتلكريم، وتقديم اليسار فيما فيه األذى والقذراحل .1

 .ايلد اليرسى ال تستعمل إال يف إزالة اخلبيث، ولك ما اكن ال تكريم فيه .2

 املراجع:املصادر و

ه، 1428، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل
د اكِمل قره بلل، انلارش: دار الرسالة العاملية. صحيح 2007 أيب داود، حممد م. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، املحقق: شَعيب األرنؤوط، حمَمَّ

م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع 2002ه، 1423ويت، الطبعة: األوىل، نارص ادلين األبلاين، انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الك
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن 1425بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة، 

ه.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1415األوىل،  عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة:
ه. مسند اإلمام أمحد بن 1426م. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 1987ه، 1407الطبعة: الرابعة عرش،

لشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل ا
 .م2001ه، 1421الرسالة، الطبعة: األوىل،

   (3019) الرقم املوحد:

جاء يف بيان استحباب ابلداءة حديث اعئشة، اذلي 
بايلمني فيما طريقه اتلكريم، وتقديم اليسار فيما 
طريقه األذى والقذر؛ اكالستنجاء واالستجمار وما 

 .أشبه ذلك

maksudnya, makan beliau. "Sedangkan tangan kiri 

beliau digunakan untuk buang air", karena di sini 

dilakukan istinja, mengambil batu untuk istijmār dan 

menghilangkan kotoran. "dan hal-hal yang kotor", 

seperti menyingkirkan ludah dan ingus. Termasuk juga 

menyingkirkan kutu. Hadis Ḥafṣah di atas menguatkan 

hadis Aisyah yang menjelaskan disunahkannya 

memulai dengan kanan dalam perkara yang layak 

dimuliakan, dan mendahulukan kiri dalam perkara yang 

berkaitan dengan kotoran seperti istinja, istijmār dan 

semacamnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ح ومعارشته أهلهالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف انلاك اتلصنيف:

إىل قوهلا:"وأنا  متفق عليه، لكنه روي مفرقًا، فمن أول احلديث إىل قوهلا"الكنا جنب": رواه ابلخاري، ومسلم. من قوهلا"واكن يأمرِن" راوي احلديث:
 .حائض": متفق عليه، رواه: ابلخاري، ومسلم. آخر احلديث: متفق عليه، رواه: ابلخاري، ومسلم

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

 :معاين املفردات
 .الِكنا ُجنٌُب : لك واحد منا ىلع جنابة •

صَّل اهلل عليه -كنت أغتسل أنا ورسول اهلل 
  من إناء واحد, الكنا جنب -وسلم

Aku pernah mandi bersama Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari satu 

bejana air. Saat itu kami berdua sedang 
junub. 

 :احلديث .1521
غْ  -ريض اهلل عنها-عن اَعئَِشَة 

َ
تَِسُل قالت: ))ُكنُْت أ

نَا ورسول اهلل 
َ
ِمن إِنَاٍء َواِحٍد,  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ِِن وأنا  تَِّزُر, َفيُبَارِشُ
َ
ُمُرِِن َفأ

ْ
الِكَنَا ُجنُب، واكن يَأ

ْغِسلُُه 
َ
, وُهو ُمْعتَِكٌف, فَأ َحائِض، واكن خُيِْرج َرأَسه إِيَلَّ

 وأنا َحائِض((.

** 

1521. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Aku pernah 

mandi bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dari satu bejana air. Saat itu kami berdua sedang junub. 

Beliau menyuruhku (memakai kain sarung) lalu aku 

pun memakainya, lalu beliau juga mencumbuiku ketika 

aku sedang haid. Beliau juga pernah menjulurkan 

kepalanya kepadaku saat beliau iktikaf, lalu aku 

membasuh kepalanya ketika aku haid". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-وزوجته اعئشة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
، يغتسالن من اجلنابة من إناء واحد، -ريض اهلل عنها

منه، إذا اكن قد ألن املاء طاهر ال يرضه غرف اجلنب 
-غسل يديه قبل إدخاهلما يف اإلناء. وقد أراد انليب 

أن يرشع ألمته يف القرب من  -صىل اهلل عليه وسلم
احلائض بعد أن اكن ايلهود ال يؤالكونها، وال 

يأمر  -صىل اهلل عليه وسلم-يضاجعونها، فاكن 
اعئشة أن تزتر، فيبارشها بما دون اجلماع، ويه 

يعتكف  -صىل اهلل عليه وسلم- حائض. واكن انليب
فيخرج رأسه إىل اعئشة ويه يف بيتها وهو يف املسجد 
فتغسله، فالقرب من احلائض ال مانع منه ملثل هذه 
األعمال وقد رشع توسعة بعد حرج ايلهود، ولكن 
احلائض ال تدخل املسجد، ئلال تلوثه، كما يف هذا 

 .احلديث

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan istrinya, Aisyah - 

raḍiyallāhu 'anhā- mandi dari satu bejana air, karena air 

yang suci itu tidak berubah kesuciannya oleh cidukan 

orang yang junub jika dia sudah mencuci kedua 

tangannya sebelum di masukkannya ke dalam bejana. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak 

mensyariatkan bagi umatnya agar mendekati wanita 

haid, ketika orang-orang Yahudi tidak mengajak wanita 

haid untuk makan dan tidak mencumbuinya. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh Aisyah untuk 

mengenakan kain lalu beliau mencumbuinya tanpa 

menyetubuhinya pada saat dia haid. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- sedang iktikaf lalu menjulurkan 

kepalanya ke Aisyah pada saat dia di rumahnya, 

sedangkan beliau berada di masjid. Lantas Aisyah 

membasuh kepala beliau. Dengan demikian tidak ada 

halangan untuk mendekati wanita haid dengan 

melakukan perbuatan seperti itu. Hal tersebut 

disyariatkan untuk keluasan setelah orang Yahudi 

menganggapnya dosa. Hanya saja wanita haid tidak 

boleh masuk masjid agar tidak mengotorinya 

sebagaimana dalam hadis tersebut. 
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تَِّزُر : ألبس إزاًرا •
َ
 .فَأ

ِِن : يتمتع يب باملبارشة دون اجلماع •  .ُيبَارِشُ

 .وأنا حائض : واحليض يف اللغة: السيالن. ويف الرشع: سيالن دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها، وقابليتها للحمل •

 .مقيم يف املسجد للعبادةُمْعتَِكٌف :  •

 :فوائد احلديث
 .جواز اغتسال اجلنبني من إناء واحد .1

 .جواز مبارشة احلائض فيما دون الفرج، وأن بدنها طاهر، ولم تنجس ِبيضها .2

 .استحباب لبسها اإلزار وقت املبارشة .3

 .اختاذ األسباب املانعة من الوقوع يف املحرم .4

 .منع دخول احلائض املسجد .5

 .إباحة مبارشتها األشياء رطبة أو يابسة، ومن ذلك غسل الشعر وترجيله .6

 .جواز غسل املعتكف رأسه وترجيله .7

 .املعتكف إذا أخرج رأسه من املسجد ال يعد خارجا منه، ويقاس عليه غريه من األعضاء، إذا لم خيرج مجيع بدنه .8

 .استخدام الرجل امرأته فيما اقتضته العادة .9

 .ستحيا منه للمصلحةجواز اتلرصيح بما ي .10

 .ألهله -صىل اهلل عليه وسلم-حسن عرشة انليب  .11

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تنبيه األفهام رشح 1426بة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، ، مكتبة الصحا10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط
ه. صحيح 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2ر األرناؤوط، طدراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القاد

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1423اث العريب، بريوت، مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرت

   (3476) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < شفقته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .من أصحايب عن أحد شيئا : أي مما أكرهه هل، أو يعود عليه برضرال ُيبَلُِّغين أحد  •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع السرت ىلع املسلم واتلجاوز عن أخطائه .1

 .سالمة الصدر بني أفراد املسلمني تتحقق عند عدم نقل الالكم اذلي يؤدي إىل تأثرهم سلبا بما يسمعون عن اآلخرين .2

 .جتمع اإلساليم وقوة أفرادهامل صف وحدة ىلع –صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .3

 املراجع:املصادر و

( وحممد 2، 1حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ) ـج-م.  سنن الرتمذي2007، 1رياض الصاحلني للنووي. حتقيق : ماهر الفحل.دار ابن كثري، دمشق.ط
 -مرص -مصطىف ابلايب احلليب  ( انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3فؤاد عبد ابلايق ) ـج

بريوت. سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق: حممد حميي  -ضعيف سنن الرتمذي طبعة املكتب اإلساليم   1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية، 
. تطريز رياض 1987، 1الرسالة.ط.  ادلين عبد احلميد.دار الفكر. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني: رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين. مؤسسة

ال ُيَبلرُغين أحد من أصحايب عن أحد شيئا، فإين 
  أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم الصدر

Janganlah seorang pun sahabatku 
menyampaikan tentang (sahabat) yang lain 

sedikit pun, karena aku ingin keluar 
menemui kalian dalam keadaan hati yang 

bersih. 

 :احلديث .1522
قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

ال ُيبَلُِّغين أحد من أصحايب »: -صىل اهلل عليه وسلم-
وأنا سليم  عن أحد شيئا، فإين أحب أن أخرج إيلكم

 «.الصدر

** 

1522. Hadis: 

Dari Ibnu Mas’ud -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: 

Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda: 

“Janganlah seorang pun sahabatku menyampaikan 

tentang (sahabat) yang lain sedikit pun, karena aku 

ingin keluar menemui kalian dalam keadaan hati yang 

bersih”. 

 ضعيف اإلسناد  :درجة احلديث
** 

Sanadnya lemah Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -يف هذا احلديث الرشيف نيه انليب 
أصحابه عن نقل الالكم اذلي يؤدي إىل تأثر  -وسلم

انلفس سلبا بما تسمعه عمن نقل عنه الالكم. 
طلوب من املسلم السرت ىلع أخيه املسلم فامل

واتلجاوز عن أخطائه، وعدم نقلها لآلخرين؛ألنه إن 
لم يفعل ذلك انترشت العداوة وابلغضاء  وعدم 
سالمة الصدر يف أفراد املجتمع اإلساليم. وهذ مما 

 .وال يرضاه -تعاىل-يبغضه اهلل 

** 

Dalam hadis yang mulia ini, Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa 

sallam- melarang para sahabatnya untuk menukil 

perkataan yang dapat mempengaruhi jiwa secara 

negatif terhadap orang yang dibicarakan. Maka 

menjadi kewajiban seorang Muslim untuk menutup aib 

saudara Muslimnya, memaafkan kesalahan-

kesalahannya, dan tidak menukilkannya kepada orang 

lain; karena jika ia tidak melakukan itu, maka 

permusuhan, kebencian dan kekeruhan hati akan 

tersebar di tengah masyarakat Islam. Dan hal ini 

termasuk perkara yang dibenci dan tidak diridai oleh 

Allah -Ta'ālā-. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

435 
 

م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن 2002، الرياض.1الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك.حتقيق: عبد العزيز آل محد. دار العاصمة.ط
 .بريوت -عالن، دار الكتاب العريب 

   (6981) الرقم املوحد:
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َصاَب انلَّاَس جَمَاَعٌة، فقالوا: 
َ
ا اكن َغْزَوةُ َتُبوَك، أ لمَّ

ِذنَْت نلَا َفَنَحْرنَا نَوَاِضَحَنا 
َ
يا رسوَل اهللِ، لَْو أ

َهنَّا؟ َكلَْنا َوادَّ
َ
 فَأ

 

Ketika terjadi perang Tabuk, orang-orang 
ditimpa kelaparan sehingga mereka 

berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya 
engkau memberi izin kepada kami, maka 
kami akan menyembelih unta-unta kami 
lalu memakannya dan membuat minyak 

dengan lemaknya?" Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- bersabda, "Lakukanlah."! 

 :احلديث .1523
ريض اهلل -دري عن أيب هريرة، أو أيب سعيد اخل

قال: ملا اكن غزوة تبوك،  -شك الراوي- -عنهما
ِذنَْت 

َ
أصاب انلاس جماعة، فقالوا: يا رسول اهلل، لو أ

َهنَّا؟ فقال رسول اهلل  -نلا فنحرنا نَواِضَحنَا فأكلنَا َوادَّ
ريض اهلل -فجاء عمر « افعلوا»: -صىل اهلل عليه وسلم

ْهُر، فقال: يا رسول اهلل، إن فعلت قَلَّ  -عنه  الظَّ
ْزَواِدِهْم، ثَم اْدُع اهلل هلم عليها 

َ
ولكن اْدُعُهْم بفضل أ

بالربكة، لعل اهلل أن جيعل يف ذلك الربكة. فقال رسول 
فداع بِنَطٍع « نعم»: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

ْزَواِدِهْم، فجعل الرجل ييجء 
َ
فبسطه، ثم داع بفضل أ

خر بكف ُذَرٍة، وييجء بكف تمر، وييجء اآل
ٍة، حىت اجتمع ىلع انلَِّطِع من ذلك يشء يسري،  بَِكرْسَ

بالربكة، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-فداع رسول اهلل 
فأخذوا يف أوعيتهم حىت « خذوا يف أوعيتكم»قال: 

ما تركوا يف العسكر واعء إال َملَئُوهُ وأكلوا حىت شبعوا 
صىل اهلل عليه -وفضل فْضلًَة، فقال رسوُل اهلِل 

أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل، ال »: -وسلم
 «.يلىق اهلل بهما عبد غري شاك َفُيْحَجَب عن اجلنة

** 

1523. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -atau Abu Sa'īd Al-Khudri- 

raḍiyallāhu 'anhumā- perawi ragu-, ia berkata, "Ketika 

terjadi perang Tabuk, orang-orang ditimpa kelaparan 

sehingga mereka berkata, "Wahai Rasulullah, 

seandainya engkau memberi izin kepada kami, maka 

kami akan menyembelih unta-unta kami lalu 

memakannya dan membuat minyak dengan 

lemaknya?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Lakukanlah!" Tiba-tiba Umar -raḍiyallāhu 

'anhu- datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, jika 

Anda melakukannya, maka binatang tunggangan 

menjadi sedikit, akan tetapi mintalah kepada mereka 

sisa bekal mereka, lalu mohonlah kepada Allah agar 

memberikan keberkahannya. Mudah-mudahan Allah 

menjadikan keberkahan dalam bekal itu." Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, "Ya." Lantas 

beliau meminta karpet kulit lalu membentangnya. 

Selanjutnya beliau meminta sisa-sisa bekal mereka. 

Seorang lelaki datang dengan membawa satu 

genggam gandum, yang lain datang membawa 

segenggam kurma, dan yang lainnya datang 

membawa serpihan (roti), sehingga terkumpullah sisa-

sisa bekal yang sedikit itu di atas karpet kulit. Lantas 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memohon 

keberkahan, lalu bersabda, "Simpanlah bekal ini di 

bejana-bejana kalian." Lantas mereka menyimpan 

bekal itu di bejana-bejana mereka sehingga tidak ada 

satu pun bejana di barak melainkan sudah penuh. 

Mereka makan hingga kenyang dan masih tersisa. 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang 

berhak di sembah selain Allah dan sesungguhnya aku 

utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menghadap 

Allah dengan membawa dua kalimat itu tanpa ada 

keraguan yang dapat menghalanginya masuk surga ."  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ورساياه صىل اهلل عليه وسلم السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يف السنة اتلاسعة إيلها، ويه آخر غزواته -صىل اهلل عليه وسلم-تبوك : بدلة بني وادي القرى والشام، وقد توجه انليب  •

 .جماعة : من اجلوع، وهو ضد الشبع •

يف زمن غزوة تبوك أصاب انلاس جماعٌة، فقالوا: يا 
رسول اهلل، لو أذنت نلا فنحرنا إبلنا، فأكلنا حلومها، 

صىل اهلل -هلل وادهنا بشحومها، فأذن هلم رسول ا
ريض اهلل -وقال: افعلوا. فجاء عمر  -عليه وسلم

، فقال: يا رسول اهلل؛ إن فعلت ذلك نقصت -عنه
ادلواب اليت حتملنا، وصارت قليلة، ولكن اجعلهم 
يأتون ببايق طعامهم، ثم ادع اهلل عليها بالربكة؛ لعل 
اهلل أن جيعل يف ذلك اخلري ويبارك يف القليل، فقال 

: نعم، فداع ببساط -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
من جدل فبسطه ثم داع ببقية طعامهم، فجعل الرجل 
ييجء بذرة بمقدار الكف، وآخر بتمر، وآخر بقطعة 
خزب حىت اجتمع عليه من ذلك يشء يسري، فداع 

بالربكة، ثم قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
يف )خذوا يف أوعيتكم(، فأخذوا حىت ما تركوا 

اجليش واعء إال ملؤوه، فأكلوا حىت شبعوا وبقيت 
: -صىل اهلل عليه وسلم-منه بقية، فقال رسول اهلل 

أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل، ال يلىق اهلَل 
بهما عبٌد بعد موته غري شاك فيمنع عن اجلنة، بل ال 
بد هل من دخوهلا، إما ابتداء مع انلاجني، أو بعد 

 .نلارإخراٍج من ا

** 

Orang-orang menderita kelaparan ketika perang Tabuk 

lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya 

engkau mengizinkan kami untuk menyembelih unta 

kami lalu kami memakan dagingnya dan memakai 

minyak dengan lemaknya. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- mengizinkan mereka dan bersabda, 

"Kerjakanlah!" Tiba-tiba Umar -raḍiyallāhu 'anhu- 

datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, jika aku 

lakukan itu, maka binatang-binatang yang membawa 

kita akan menjadi berkurang dan sedikit. (Menurutku) 

hendaknya engkau memanggil mereka agar membawa 

sisa makanan mereka lalu mohonlah keberkahan 

kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan 

kebaikan dalam makanan ini dan memberikan 

keberkahan dalam makanan yang sedikit ini." 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ya." 

Lantas beliau meminta permadani dari kulit lalu 

membentangkannya kemudian meminta sisa-sisa 

makanan mereka. Seorang lelaki datang dengan 

membawa gandum segenggam, yang lainnya 

membawa kurma, dan yang lainnya membawa septong 

roti, sehingga terkumpullan makanan yang sedikit. 

Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

memohon keberkahan lalu bersabda, "Simpanlah di 

bejana-bejana kalian." Mereka pun mengambil 

makanan itu hingga tidak ada satu pun bejana yang 

mereka tinggalkan di dalam pasukan melainkan sudah 

mereka penuhi. Selanjutnya mereka makan sampai 

kenyang dan makanan itu masih tersisa. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Aku bersaksi 

bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain 

Allah dan sesungguhnya aku utusan Allah. Tidaklah 

seorang hamba menghadap Allah dengan membawa 

dua kalimat itu setelah kematiannya tanpa ada 

keraguan yang dapat menghalanginya masuk Surga, 

maka ia pasti akan masuk Surga baik pertama kali 

bersama orang-orang yang selamat atau pun setelah 

dikeluarkan dari Neraka. 
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 .حنرنا : ذِبنا بالطعن يف أسفل رقبة احليوان •

 .املاءنواضحنا : مجع ناضح، وهو ابلعري اذلي يستسىق عليه  •

 .وادَّهنا : أي: اختذنا دهنا من شحومها •

 .الظهر : ادلواب اليت يركب ىلع ظهرها •

 .فضل أزوادهم : بقية طعامهم •

 .الربكة : الزيادة وكرثة اخلري •

 .بنطع : أي: بساط من اجلدل •

 .بكرسة : بقطعة •

 .أوعية : مجع واعء، وهو ما يوَع فيه اليشء وجيمع •

 .العسكر : اجليش •

 .فيحجب : فيمنع •

 :فوائد احلديث
 .يستحب لإلمام أن يصحب جيشه يف املعارك؛ يلكون عونا هلم ىلع اثلبات فيها .1

 .، حيث اكنوا يستأذنونه فيما حيبون أن يفعلوا-صىل اهلل عليه وسلم-أدب الصحابة مع رسول اهلل  .2

 .جواز اإلشارة ىلع األئمة بما فيه مصلحة .3

 .وحسن تدبريه ورسوخ علمه -ريض اهلل عنه-سداد رأي عمر  .4

 .؛ حيث استمع إىل رأي عمر؛ ألن فيه مصلحة-صىل اهلل عليه وسلم-تواضع رسول اهلل  .5

 .حياة السلف األوىل اكنت تشاوًرا وحتاوًرا؛ فهداهم اهلل ألرشد أمرهم .6

 .تقديم األهم فاألهم، وارتكاب أخف الرضرين دفًعا ألشدهما .7

إتيان لك واحد منهم بفضل زاده، حىت جاء الرجل بكف ذرة، واآلخر احلث ىلع اتلعاون بني املسلمني يف اكفة أمورهم، وهذا واضح يف  .8
 .بكف تمر، واآلخر بقطعة خزب

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ثبوت املعجزة لرسول اهلل  .9

 .بيان فضل لكمة اتلوحيد، وأنها مفتاح اجلنة، ما لم يكن صاحبها شااكًّ بها، أو تاراًك بلعض رشوطها .10

 املراجع:املصادر و

ه. 1425ني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحل
ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  

م. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم 2009ه، 1430د بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىلابلاحثني برئاسة مح
رين رشح مصطىف / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد انلجار(، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان، الطبعة: اثلانية. بهجة انلاظ

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، 1415اض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل ري
حلجاج م. . صحيح مسلم، مسلم بن ا2002ه، 1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 
 .ه1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (4955) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < اهلجرة اتلصنيف:

 .رواه أبوداود، واللفظ اثلاين للبخاري راوي احلديث:

ائب بن يزيد  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-السَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تلقاه انلاس : أي استقبله من اكن يف املدينة •

 .الصبيان : الغلمان قبل ابللوغ •

 .الوداع: ماكن قرب املدينة، سميت بذلك؛ ألن املسافر اكن يُوَدع عندهاثنية الوداع : ما ارتفع من األرض، وثنية  •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية استقبال القادمني من َحرب أو َسفر .1

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية.   -سنن أيب داود  - لإلمام أيب عبد اهلل -صحيح ابلخاري  -سليمان بن األشعث السِّ
نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف  -ه. 1422ماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، حممد بن إس
 القاري منار -. عرشة الرابعة الطبعة-بلنان–بريوت -مؤسسة الرسالة-حممد أمني لطيف-يلع الرشبيج-ميح ادلين مستو-مصطىف ابلغا-سعيد اخلن

اململكة  -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان، دمشق  -ترص صحيح ابلخاري تأيلفخم رشح

من َغْزوة  -صَّل اهلل عليه وسلم-ملا قَِدم انليب 
بْ  يُته مع الصر اهُ انلاس، َفَتلَقَّ َيان لَع ثَنيَِّة َتُبوك تَلَقَّ

 الَوَداع
 

"Ketika Nabi Muhammad Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam datang dari perang 

Tabuk, orang-orang menemuinya, lalu aku 
pun menemuinya bersama anak-anak di 

atas bukit Al-Wada".' 

 :احلديث .1524
ائب بن يزيد  قال: ملا َقِدم  -ريض اهلل عنه-عن السَّ

اُه  -اهلل عليه وسلمصىل -انليب  من َغْزوة َتبُوك تَلَقَّ
بْيَان ىلع ثَنيَِّة الوََداع.   ورواية  يتُه مع الصِّ انلاس، َفتَلَقَّ

صىل اهلل عليه -ابلخاري قال: َذَهبْنا َنتَلىَقَّ رسول اهلل 
بْيَان إىل ثَنيَِّة الوََداع. -وسلم  مع الصِّ

** 

1524. Hadis: 

Dari As-Sa'ib bin Yazid Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 

"Ketika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

datang dari perang Tabuk, orang-orang menemuinya, 

lalu aku pun menemuinya bersama anak-anak di atas 

bukit Al-Wada'. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini, As-

Sa'ib berkata, "Kami pergi untuk menemui Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersama anak-anak ke 

bukit Al-Wada".' 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ائب بن يزيد  ريض اهلل -معىن احلديث: خيرب السَّ
عندما قدم  -يه وسلمصىل اهلل عل-أن انليب  -عنهما

ممن اكن قد ختلف عن -من  غزوة تبوك خرج انلاس 
إىل ثنية الوداع وذلك  -الغزو من املعذورين وغريهم

حني عودته. وخرج  -صىل اهلل عليه وسلم-الستقباهل
ائب بن يزيد مع ِصبيان املدينة تلليق انليب  صىل -السَّ

 .-اهلل عليه وسلم

** 

Makna Hadits: As-Sa'ib bin Yazid Radhiyallahu 'Anhu 

mengabarkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam ketika datang dari perang Tabuk, 

orang-orang -yang tidak ikut perang karena ada alasan 

dan lainnya- keluar menuju bukit Al-Wada' untuk 

menyambut Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam saat pulang. As-Sa'ib bin Yazid pun keluar 

bersama anak-anak Madinah untuk menemui Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 
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املكتب -إرشاف: زهري الشاويش -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل/ حممد نارص ادلين األبلاين  -م.  1990 - ـه 1410 -العربية السعودية
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –اإلساليم 

   (3696) الرقم املوحد:
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 -صَّل اهلل عليه وسلم-ملا قدم رسول اهلل 
ة قال املرشكون: إنه يقدم عليكم وأصحابه مك

قوم وهنتهم حىم يرثب، فأمرهم أن يرملوا 
 األشواط اثلالثة، وأن يمشوا ما بني الركنني

 

Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- dan para sahabat beliau tiba di 

Makkah, orang-orang musyrik 
mengatakan, "Sesungguhnya datang pada 
kalian satu kaum yang telah dibuat lemah 

oleh penyakit demam negeri Yatsrib." 
Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyuruh mereka berlari-lari kecil di tiga 
putaran pertama (ṭawaf) dan berjalan di 

antara dua rukun. 

 :احلديث .1525
ا »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  لَمَّ

وأصحابه  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-قَِدم رُسول اهلل 
مكة، فَقال الُمرِشُكون: إِنَّه يَقَدُم َعلَيُكم قَومٌ َوَهنَتُهم 

َمَرُهم انلَّيبُّ 
َ
أن  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-ُحىمَّ يرَثِب، فَأ

كنَني شَواَط اثلاَلثَة، وأن يَمُشوا ما بنَي الرُّ
َ
، يَرُملُوا األ

شَواَط لُكَّها: إالَّ اإِلبَقاُء 
َ
ن يَرُملُوا األ

َ
ولم يَمنَعُهم أ

 «.َعليِهم

** 

1525. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- 

menuturkan, "Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan para sahabat beliau tiba di Makkah, orang-

orang musyrik mengatakan, "Sesungguhnya datang 

pada kalian satu kaum yang telah dibuat lemah oleh 

penyakit demam negeri Yatsrib." Maka Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menyuruh mereka berlari-lari kecil di 

tiga putaran pertama (ṭawaf) dan berjalan diantara dua 

rukun. Tidaklah beliau menghalangi mereka berlari-lari 

kecil di semua putaran (ṭawaf) kecuali demi 

menghemat kekuatan mereka. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سنة ست من  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء انليب 
ن أصحابه، اهلجرة إىل مكة معتمًرا، ومعه كثري م

فخرج لقتاهل وصده عن ابليت كفار قريش، فحصل 
صىل اهلل عليه -بينهم صلح، من مواده أن انليب 

وأصحابه يرجعون يف ذلك العام، ويأتون يف  -وسلم
العام القابل معتمرين، ويقيمون يف مكة ثالثة أيام، 
فجاءوا يف السنة السابعة لعمرة القضاء. فقال 

: إنه -شفيا وشماتةت-املرشكون، بعضهم بلعض 
سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم وأضعفتهم حىم 

قوهلم،  -صىل اهلل عليه وسلم-يرثب. فلما بلغ انليب 
أراد أن يرد قوهلم ويغيظهم، فأمر أصحابه أن يرسعوا 
إال فيما بني الركن ايلماين والركن اذلي فيه احلجر 
األسود فيمشوا، رفًقا بهم وشفقة عليهم، حني 

الركنني ال يراهم املرشكون، اذلين  يكونوا بني
تسلقوا جبل "قعيقعان" يلنظروا إىل املسلمني وهم 
يطوفون فغاظهم ذلك حىت قالوا: إن هم إال اكلغزالن، 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang ke Makkah 

pada tahun 6 H untuk menunaikan umrah. Beliau 

ditemani banyak sahabat. Namun kaum kafir Quraisy 

keluar untuk memerangi dan menghadang beliau agar 

tidak sampai ke Baitullah. Maka terjadilah perjanjian 

damai di antara mereka, yang diantara butirnya 

berbunyi bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

para sahabat beliau kembali ke Madinah di tahun ini 

dan datang lagi ke Mekkah di tahun berikutnya untuk 

menunaikan umrah, serta tinggal di Mekkah selama 

tiga hari. Maka pada tahun ke 7 H datanglah kaum 

muslimin untuk menunaikan umrah qadha' (ganti). 

orang-orang musyrik pun saling bicara di antara 

mereka -dengan maksud mengejek dan menghina-, 

"Sesungguhnya akan datang pada kalian satu kaum 

yang telah dibuat lelah dan lemah oleh penyakit 

demam Yatsrib." Ketika ucapan mereka ini sampai 

pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau ingin 

mementahkan ucapan mereka ini sekaligus membuat 

mereka dongkol. Beliau memerintahkan para sahabat 

berjalan cepat (lari-lari kecil), kecuali diantara Rukun 

Yamani dan Rukun tempat Hajar Aswad berada yang 

mereka dibolehkan berjalan biasa karena kasihan pada 
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 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرة

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َوَهنَتُْهم : أضعفتهم •

 .بوية يف اجلاهليةيرَْثِب : من أسماء املدينة انل •

ْن يَْرُملُوا : الرمل: اإلرساع يف امليش مع تقارب اخلطا •
َ
 .أ

ْشَواط : مجع شوط: وهو اجلرية الواحدة إىل الغاية. واملراد هنا: الطوفة حول الكعبة من احلجر إىل احلجر •
َ
 .األ

 .اإِلْبَقاُء َعلَيِْهم : الرفق بهم، والشفقة عليهم •

 .كنني: ايلماين واحلجر األسودالركنني : املسافة بني الر •

 :فوائد احلديث
وأصحابه، رملوا يف األشواط اثلالثة األول ماعدا ما بني الركنني، فقد رخص هلم يف تركه، إبقاء عليهم، وذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب   .1

 .يف عمرة القضاء

 ."ذلك إذا طاف الطواف األول استحباب الرمل يف لك طواف وقع بعد قدوم، سواء أكان لنسك أم ال فيف صحيح مسلم: "اكن .2

 .إظهار القوة واجلدل أمام أعداء ادلين، إاغظة هلم، وتوهينا لعزمهم، وفتا يف أعضادهم .3

 .من احلكمة يف الرمل اآلن تذكر حال سلفنا الصالح، يف كثري من مناسك احلج، اكلسيع، وريم اجلمار واهلدي وغريها .4

 .منهن السرتالرمل خمتص بالرجال دون النساء، ألنه مطلوب  .5

 .لو فات الرمل يف اثلالثة األول، فإنه ال يقضيه، ألن املطلوب يف األربعة ابلاقية، امليش، فال خيلف هيئتهن، فتكون سنة فات حملها .6

 ."جواز ِحاكية قول الغري، وإن اكن خالف املرشوع، يف قوهل: "وهنتهم حىم يرثب .7

 .شدة عداوة املرشكني للمسلمني، وإظهار الشماتة بهم .8

 .ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-شفقة انليب  .9

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ح ه. اإلملام برش1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

فاكن هذا الرمل سنة متبعة يف طواف القادم إىل مكة، 
تذكرا لواقع سلفنا املاضني، وتأسيًا بهم يف مواقفهم 

وما قاموا به من احلميدة، ومصابرتهم الشديدة، 
جليل األعمال، نلرصة ادلين، وإعالء لكمة اهلل، رزقنا 
اهلل اتباعهم واقتفاء أثرهم.   وامليش بني الركنني 
وترك الرمل منسوخ؛ نله يف حجة الوداع رمل من 

-احلجر إىل احلجر، روى مسلم عن جابر وابن عمر 
صىل اهلل عليه -أن رسول اهلل » -ريض اهلل عنهم

من احلجر إىل احلجر ثالثًا، ومىش  رمل -وسلم
 .«أربًعا

mereka. Pasalnya, saat mereka berada di antara dua 

rukun ini orang-orang musyrik tidak bisa melihat 

mereka. Sebab orang-orang musyrik telah naik ke bukit 

Qu'aiqu'an untuk menyaksikan kaum muslimin yang 

sedang ṭawaf. Akibatnya mereka marah melihat 

pemandangan tersebut, hingga mereka mengatakan, 

"Mereka ini tak lain kecuali seperti rusa-rusa." Lari-lari 

kecil ini menjadi sunnah yang dianjurkan untuk 

dilakukan sampai saat ini ketika ṭawaf qudum (ṭawaf 

pertama ketika sampai di Mekkah), untuk mengenang 

peristiwa yang dialami generasi pendahulu kita dan 

meneladani mereka dalam sikap-sikap terpuji mereka, 

ketabahan mereka yang luar biasa dan jasa-jasa agung 

yang mereka berikan untuk membela agama dan 

meninggikan kalimat Allah. Semoga Allah membimbing 

kita untuk mengikuti dan menyusuri jejak mereka. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 -صىل اهلل عليه وسلم-لَوال : حرف امتناع لوجود: أي أنها تدل ىلع امتناع يشء؛ لوجود يشء آخر، فيف هذا احلديث تدل ىلع امتناع إلزام انليب  •

 .أمته بالسواك عند لك صالة؛ لوجود املشقة عليهم بذلك

ُشق : أتعب وأثقل •
َ
 .أ

َميتِّ : مجاعيت، وامل •
ُ
 .راد بهم: من آمن به واتبعهأ

َمرُتُهم : أللزمتهم •
َ
 .أل

َواك : أي: باستخدام السواك تلنظيف الفم •  .بالسِّ

 .عند لكِّ َصالة : عند فعل لك صالة •

لوال أن أشق لَع أميت؛ ألمرتهم بالسواك عند ُك 
  صالة

Jika seandainya tidak akan memberatkan 
umatku, niscaya aku akan menyuruh 
mereka bersiwak setiap hendak salat. 

 :احلديث .1526
-قال: قال رسول اهلل  -اهلل عنه ريض-عن أيب هريرة 

يِت؛ -صىل اهلل عليه وسلم مَّ
ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
: )لواَل أن أ

َواك ِعنَد لُكِّ َصاَلة(. َمرُتُهم بِالسِّ
َ
 أَل

** 

1526. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Jika seandainya tidak akan memberatkan umatku, 

niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap 

hendak salat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وحمبته  -صىل اهلل عليه وسلم-من كمال نصح انليب 
فعل يعود عليهم  اخلري ألمته، ورغبته أن يفعلوا لك

بانلفع؛ يلنالوا كمال السعادة أن حثهم ىلع التسوك، 
ملا عِلم من كرثة فوائد  -صىل اهلل عليه وسلم-فهو 

السواك، وأثر منفعته اعجال وآجال؛ اكد يلزم أمته به 
عند لك وضوء أو صالة؛ لورود رواية: )مع لك وضوء(، 

خاف أن يفرضه اهلل  -لكمال شفقته ورمحته-ولكن 
ليهم؛ فال يقوموا به؛ فيأثموا؛ فامتنع من فرضه ع

هم  عليهم خوفاً وإشفاقاً، ومع هذا رغبهم فيه وحضَّ
 .عليه

** 

Di antara kesempurnaan nasihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, kecintaan beliau kepada kebaikan untuk 

umatnya, dan keinginan beliau agar mereka 

mengerjakan segala perbuatan yang berguna bagi 

mereka supaya memperoleh kesempurnaan 

kebahagiaan, maka beliau menganjurkan mereka 

untuk bersiwak (menyikat gigi). Hal ini karena Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sudah mengetahui 

berbagai manfaat siwak dan dampak positifnya di dunia 

dan di akhirat. Karena itulah beliau hampir mewajibkan 

umatnya untuk bersiwak setiap hendak wudu atau 

salat, disebabkan adanya riwayat, "Setiap hendak 

wudu." Hanya saja -dengan kesempurnaan kasih dan 

sayang beliau- maka beliau khawatir Allah akan 

mewajibkannya kepada mereka lalu mereka tidak 

melaksanakannya sehingga mereka pun akan 

berdosa. Karena itu, beliau tidak mewajibkannya 

karena rasa takut dan kasih sayang beliau (kepada 

umatnya). Meskipun demikian, beliau tetap mendorong 

dan menganjurkan mereka untuk bersiwak. 
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 :فوائد احلديث
 .بأمته، وخوفه عليهم -صىل اهلل عليه وسلم-كمال شفقة انليب  .1

 .لم يمنع من فرض السواك؛ إال خمافة املشقة يف القيام به .2

 .رس فيه، وال مشقةالرشع يرس ال ع .3

 .إذا أمر بيشء فهو الزم، إال أن يقوم ادليلل ىلع أنه تطوع -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  .4

 .استحباب السواك وفضله .5

د مرشوعية السواك عند الوضوء والصالة .6  .تأكُّ

 .فضل الوضوء والصالة املستعمل معهما السواك .7

 .تعظيم شأن الصالة .8

د يف حق الصائم أن يستاك عند لك صالة، ولو بعد الزوال، كصاليت: الظهر والعرصعموم احلديث يشمل صالة الصائم بع .9  .د الزوال؛ فيتأكَّ

 درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح، وهذه قاعدة عظيمة نافعة جدا، فإن الشارع احلكيم ترك فرض السواك ىلع األمة مع ما فيه من املصالح .10
 .يقوموا به؛ فيحصل عليهم فساد كبري؛ برتِك الواجبات الرشعيةالعظيمة؛ خشية أن يفرضه اهلل عليهم فال 

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426ن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد ب1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 

ادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 1408بعة: اثلانية، األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الط

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .ه1423بلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ا

   (3364) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

446 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Ayahmu tidak akan menderita lagi sesudah  ليس لَع أبيك كرب بعد ايلوم
hari ini. 

 :احلديث .1527
ا َثُقل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  قال: لمَّ

اه الَكرب،  -صىل اهلل عليه وسلم-نليب ا َجَعل َيتََغشَّ
َبَتاه، فقال: -ريض اهلل عنها-فقالت فاطمة 

َ
: واَكرَب أ

بِيك َكرب بعد ايلوم»
َ
فلما مات، قالت: «. لَيَس ىلَعَ أ

َبتَاه، أجاب ربًّا َداَعه! يا أَبتَاه، َجنَّة الِفرَدوس َمأَواه! 
َ
يا أ

ا ُدفِن قالت فاطمة  يا أبتاه، إىل جربيل نَنَعاه! -فلمَّ
ن حَتثُوا ىلَعَ -ريض اهلل عنها

َ
نُفُسُكم أ

َ
َطابَت أ

َ
: أ

اب؟! -صىل اهلل عليه وسلم-رُسوِل اهلل   الرتُّ

** 

1527. Hadis: 

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

"Ketika sakit Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- semakin 

parah, maka beliau pun diliputi kedukaan (menghadapi 

sakaratul maut). Lantas Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- 

berkata, "Kesukaran yang ayahanda rasakan." 

Kemudian beliau bersabda, "Ayahmu tidak akan 

menderita lagi sesudah hari ini." Selanjutnya setelah 

beliau wafat, Fatimah berkata, "Wahai ayahandaku 

yang telah memenuhi panggilan Rabbnya! Wahai 

ayahandaku, Surga Firdaus adalah tempat 

kediamannya. Wahai ayahandaku, kepada Jibril kami 

sampaikan berita wafatnya!" Setelah beliau 

dikebumikan, Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- berkata, 

"Apakah sampai hati kalian semua menaburkan tanah 

di atas jasad Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -"?  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-يُصوِّر هذا احلديث صرب نبينا 
ا ثقل يف مرضه ا ذلي مات فيه ىلع سكرات املوت، فلمَّ

جعل يغىش عليه من الكرب من شدة ما يصيبه؛ ألنه 
يتشدد عليه األلم  واملرض،  -عليه الصالة والسالم-

وهذا حلكمة بالغة: حىت ينال ما عند اهلل من 
ادلرجات العىل جزاء صربه، فإذا غشيه الكرب تقول 

: "وأكرب أبتاه" تتوجع هل من -ريض اهلل عنها-فاطمة 
رأة، واملرأة ال تطيق الصرب. فقال انليب كربه، ألنها ام

: "ال كرب ىلع أبيك بعد -عليه الصالة والسالم-
ملا انتقل من ادلنيا  -صىل اهلل عليه وسلم-ايلوم"؛ ألنه 

صىل اهلل عليه -انتقل إىل الرفيق األىلع، كما اكن 
يقول "امهلل يف الرفيق  -وهو يغشاه املوت-وسلم 

ىلع وينظر إىل سقف ابليت األىلع، امهلل يف الرفيق األ
عليه الصالة -". تويف الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-

تندبه، لكنه  -ريض اهلل عنها-، فجعلت -والسالم
ندب خفيف، ال يدل ىلع التسخط من قضاء اهلل 
وقدره. وقوهلا "أجاب ربا داعه"؛ ألن اهلل تعاىل هو 
اذلي بيده ملكوت لك يشء، وآجال اخللق بيده. 

إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-اِع اهلل، وهو أنه فأجاب د

** 

Hadis ini menggambarkan kesabaran Nabi kita -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terhadap sakaratul maut. 

Ketika sakit beliau semakin parah yang membuatnya 

meninggal dunia, maka kedukaan pun menyelimutinya 

karena dahsyatnya sakit yang diderita. Sakit yang 

diderita Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sangat hebat. 

Hal ini mengandung hikmah yang tinggi sehingga 

beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah 

sebagai balasan kesabarannya. Ketika kedukaan 

menyelimuti beliau, Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- 

berkata, "Kesukaran yang ayahanda rasakan." Fatimah 

mengeluh atas kesulitan yang dihadapi ayahnya 

karena dia seorang wanita, dan wanita itu tidak mampu 

untuk bersabar. Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- 

bersabda, "Ayahmu tidak akan menderita lagi sesudah 

hari ini." Sebab, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

ketika berpindah dari dunia, maka beliau berpindah ke 

Ar-Rafīq Al-A'lā. Sebagaimana Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- saat sakaratul maut menyelimutinya- 

bersabda, "Ya Allah di sisi Ar-Rafīq Al-A'lā, ya Allah di 

sisi Ar-Rafīq Al-A'lā," sambil melihat ke langit-langit 

rumah." Rasulullah -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- 

wafat lalu Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- meratapinya 

dengan ratapan yang ringan dan tidak menunjukkan 

sikap murka terhadap takdir dan ketetapan Allah. 

Ucapan Fatimah, "yang telah memenuhi panggilan 

Rabbnya". Hal itu karena kekuasaan atas segala 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < وفاته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َثُقل : من شدة املرض •

تويف صار كغريه من املؤمنني، يصعد بروحه حىت 
توقف بني يدي اهلل سبحانه فوق السماء السابعة.  

صىل اهلل عليه -وقوهلا: "وابتاه جنة الفردوس مأواه" 
أىلع اخللق  -عليه الصالة والسالم-؛ ألنه -وسلم

-صىل اهلل عليه وسلم- مزنلة يف اجلنة، كما قال انليب
: "اسألوا اهلل يل الوسيلة؛ فإنها مزنلة يف اجلنة ال تنبيغ 
إال لعبد من عباد اهلل، وأرجو أن أكون أنا هو"، وال 

مأواه جنة  -صىل اهلل عليه وسلم-شك أن انليب 
الفردوس، وجنة الفردوس يه أيلع درجات اجلنة، 

- وسقفها اذلي فوقها عرش الرب جل جالهل، وانليب
يف أىلع ادلرجات منها. قوهلا:  -عليه الصالة والسالم

"يا أبتاه إىل جربيل ننعاه" وقالت: إننا خنرب بموته 
جربيل ألن جربيل هو اذلي اكن يأتيه ويدارسه 

عليه -بالويح زمن حياته، والويح مرتبط ِبياة انليب 
ا مُحِل ودفِن، قالت -الصالة والسالم ريض اهلل -. ثمَّ لمَّ

-"أطابت أنفسكم أن حتثوا ىلع رسول اهلل  :-عنها
الرتاب؟" يعين من شدة حزنها  -صىل اهلل عليه وسلم

عليه، وحزنها وأملها ىلع ِفراق وادلها، ومعرفتها بأن 
قد مأل اهلل قلوبهم حمبة  -ريض اهلل عنهم-الصحابة 

سأتلهم هذا السؤال،  -عليه الصالة والسالم-الرسول 
هل احلكم، وإيله املرجع،  لكن اهلل سبحانه هو اذلي

ُهْم  -تعاىل-وكما قال اهلل  يف كتابة: )إِنََّك َميٌِّت َوإِنَّ
 .َميِّتُوَن(

sesuatu ada di tangan Allah –Ta'ālā-, dan ajal semua 

makhluk ada ditangan-Nya. Beliau memenuhi 

panggilan malaikat Allah, yaitu bahwasanya ketika 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- wafat, beliau seperti 

orang-orang Mukmin yang lain. Ruh beliau naik dan 

berhenti tatkala sampai di sisi Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā- di atas langit ketujuh. Ucapan Fatimah, "Wahai 

ayahandaku, Surga Firdaus adalah tempat 

kediamannya." Sebab, beliau adalah makhluk yang 

memiliki derajat paling tinggi di Surga. Hal ini 

sebagaimana sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

"Mohonlah kepada Allah Al-Wasīlah. Sesungguhnya 

Al-Wasīlah adalah satu tingkatan di Surga yang hanya 

diperuntukkan bagi seorang hamba Allah, dan aku 

berharap akulah hamba itu." Tidak ada keraguan lagi 

bahwa tempat kediaman beliau adalah Surga Firdaus. 

Surga Firdaus adalah tingkatan Surga paling tinggi, 

dan atap yang ada di atasnya adalah 'Arsy Allah -Jalla 

Jalāluhu-, dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berada 

di tingkatan Surga yang paling tinggi. Ucapan Fatimah, 

"Wahai ayahandaku, kepada Jibril kami sampaikan 

berita wafatnya!" Sesungguhnya kami 

memberitahukan wafatnya kepada Jibril. Sebab, Jibril 

adalah malaikat yang selalu mendatanginya dan 

mengajarinya wahyu pada saat beliau hidup. Wahyu itu 

sendiri berkaitan erat dengan kehidupan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Selanjutnya ketika beliau 

dipikul dan dikebumikan, Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- 

berkata, "Apakah sampai hati kalian menaburkan tanah 

di atas jasad Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" 

Yakni, begitu berdukanya dia kepada beliau, dan begitu 

sedih serta sakitnya berpisah dengan bapaknya, serta 

pengetahuannya bahwa para sahabat -raḍiyallāhu 

'anhum- telah diisi hatinya oleh Allah dengan kecintaan 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka 

dia melontarkan pertanyaan tersebut kepada mereka. 

Hanya saja Allah-lah yang memiliki ketetapan dan 

kepada-Nya tempat kembali. Hal ini sebagaimana 

firman Allah –Ta'ālā- dalam Kitab-Nya, "Sesungguhnya 

engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan 

mati." 
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اه الَكرب : تزنل به الشدة من •  .سكرات املوت، لعلو درجته ورشف رتبته، فإن أشد انلاس بالء األنبياء َيتََغشَّ

َبتَاه : أي ما أشد وجع أيب، لم ترفع صوتها  •
َ
 .بذلك، كما يفعله بعض النساء عند املصيبة -ريض اهلل عنها-واَكرَب أ

بِيك َكرب : ال يصيبه نصب وال وصب جيد هل أملا؛ ألنه ينتقل من دار ابلال •
َ
 .ء إىل دار اخللود والصفاءلَيَس ىلَعَ أ

؛ فاختار جوار ربه وِلَقاه -صىل اهلل عليه وسلم-أجاب ربًّا َداَعه : لىب نداءه، وفيه إشارة إىل ما ثبت عنه  •  .أنه ُخريِّ

 .الِفرَدوس : بستان جيمع لك ما يف البساتني من شجر وزهر، وجنة الفردوس أىلع اجلنان •

 .َمأَواه : مزنهل •

 .إىل جربيل -صىل اهلل عليه وسلم- وفاته نَنَعاه : نرفع خرب •

ه اهلل  •  .بالويح -تعاىل-جربيل : هو اسم خاص مللك كريم خصَّ

 .بالرتاب -صىل اهلل عليه وسلم-حتثوا : حثو الرتاب: دفعه بايلد، واملراد دفنه عليه  •

 :فوائد احلديث
 .كغريه من البرش، يمرض وجيوع، ويعطش، ويموت -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث بيان أن رسول اهلل  .1

، ويستغيثون به وهو يف قربه، فهو -عليه الصالة والسالم-؛ يدعون الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث رد ىلع اذلين يرشكون بالرسول  .2
 .عليه السالم ميت وال يملك هلم شيئاً 

ط ىلع اهلل  .3 ، -الصالة والسالم-؛ ألن فاطمة نَدبَت انليب عليه -عز وجل-يف احلديث ديلل ىلع جواز انلدب اليسري إذا لم يكن مؤذنا بالتسخُّ
 .-عز وجل-لكنه نَْدب يسري، وليس فيه اعرتاض ىلع قدر اهلل 

، ولكن ليس -صىل اهلل عليه وسلم-بقيت بعد حياته  -عنها ريض اهلل-و  -صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث ديلل: ىلع أن فاطمة بنت حممد  .4
 .هلا مرياث؛ ألن األنبياء ال يورثون

ع للميت عند احتضاره .5  .جواز اتلوجُّ

 .جيوز ذكر امليت بصفاته بعد موته دون رفع صوت وتسخط .6

 .ىلع ما هو فيه من سكرات املوت وشدائده -عليه الصالة والسالم-صرب انليب  .7

 .وكذلك أتباعهم -صلوات اهلل عليهم وسالمه-دلنيا خري لألنبياء ما بعد احلياة ا .8

 .ادلنيا دار تعب ونصب، واآلخرة ال يشء فيها من هذا للمؤمن .9

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428بن كثري، دمشق، بريوت، الفحل، دار ا

ه. رشح رياض 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428بريوت، 
، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426لشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، الصاحلني، ل

، مؤسسة 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407الرسالة، 

   (3306) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلَلْقية اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

اِء بِْن اَعزٍِب  اتلخريج:   -اريض اهلل عنهم-الرَْبَ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة : اللِّمة: هو الشعر اذلي يكاد يُِلمُّ باملنكبني، سميت اللمة؛ إلمل •  .امها باملنكبني يعين تقارب املنكبنيمن ذي لِمَّ

 .يف ُحلَّة : احللة: يه إزاٌر ورَِداٌء ِمن الرُْبُود ايْلََمِنية •

 .محراء : أي: وصفها باحلمرة •

 .َمنِْكبه : املنكب: هو جممع ايلد مع اجلنب وهو رأس الكتف •

 :فوائد احلديث
 .خلالص املنيه عنهجواز لبس األمحر، وهو اذلي فيه أعالم محر، وأعالم بيض، وليس املراد األمحر ا .1

 .الظاهر من حسن الشعر ورحابة الصدر، وحسن القامة -صىل اهلل عليه وسلم-بيان َخلِْق انليب  .2

 .جواز توفري وتطويل شعر الرأس برشط العناية به .3

ْحَسَن ِمْن 
َ
ٍة يِف ُحلٍَّة مَحَْراَء أ يُْت ِمْن ذِي لِمَّ

َ
َما َرأ

  َرُسوِل اهلل

Aku belum pernah melihat orang yang 
berambut (panjang melebihi cuping 
telinga) dan mengenakan pakaian 

berwarna merah yang lebih tampan dari 
Rasulullah. 

 :احلديث .1528
ما رأيُت »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن الرباء بن اعزب 

ٍة يف ُحلٍَّة مَحَْراَء أحسَن من رسول اهلل  -من ِذي لَِمّ
، هل َشْعٌر يرَْضُِب َمنِْكبَيِْه، بعيُد -اهلل عليه وسلمصىل 

، ليس بالقصري وال بالطويل  «.ما بني الَمنِْكبَنْيِ

** 

1528. Hadis: 

Dari Al-Barā' bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang 

berambut (panjang) dan mengenakan pakaian 

berwarna merah yang lebih tampan dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Beliau memiliki rambut 

yang terurai sampai ke kedua bahunya. Jarak antara 

dua bahunya jauh, postur beliau tidak terlalu tinggi dan 

tidak pula pendek". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-نيب اهلل  -ريض اهلل عنهما-وصف الرباء بن اعزب 
يف هذا احلديث وصًفا  -صلوات اهلل وسالمه عليه

يدل ىلع حسنه ومجاهل، فأخرب أنه لم ير أحًدا شعره 
يصل إىل شحمة أذنيه، ويلبس حلة محراء أحسن من 

ثم ذكر شيئًا من ، -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
وصفه، فأخرب أنه اكن بعيد املنكبني، ولم يكن معيبًا 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ال بالطول وال بالقرص

** 

Al-Barā' bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā- 

menggambarkan (fisik) Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam hadis ini dengan penggambaran yang 

menunjukkan keelokan dan ketampanan beliau. Ia 

memberitahukan bahwa dirinya belum pernah melihat 

seorang pun yang rambutnya sampai ke daun 

telinganya dan mengenakan pakaian berwarna merah 

yang lebih tampan dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Lalu ia menuturkan sebagian bentuk fisik 

beliau, yaitu jarak antara kedua bahu beliau cukup 

lebar, tidak memiliki kekurangan; postur tubuh beliau 

tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek. 
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 املراجع:املصادر و

ة بإضافة ترقيم: حممد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطاني -1
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  -2ه.  1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

يق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتق -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجِم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية  -4ه. 1426اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

   (2990) الرقم املوحد:
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  لُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُ  اتلصنيف:

 .حديث جابر ريض اهلل عنه: رواه مسلم. حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ثَيل : الَمثَل: انلظريمَ  •

 .اجلنادب : حنو اجلراد والفراش، هذا هو املعروف اذلي يقع يف انلار •

 .الفراش : مجع فراشة، ويه الطري اذلي يليق بنفسه يف ضوء الرساج •

 .يذبهن : يمنعهن ويدفعهن عنها •

 .ِبجزكم : احلجز: مجع حجزة، ويه معقد اإلزار والرساويل •

 .إيلهاتفلتون : تغلبون وتهربون  •

ْوقََد نَاًرا فََجَعَل 
َ
َمَثيِل َوَمَثلُُكم َكَمَثِل رَُجٍل أ

اجَلَناِدُب والَفَراُش َيَقْعَن فِيها، وهو يَُذبُُّهنَّ َعْنَها، 
نَا آِخٌذ ِِبَُجِزُكم َعِن انلَّارِ، وأنتم َتَفلَُّتوَن ِمْن 

َ
وَأ

 يَِدي

 

Perumpamaan diriku dengan kalian 
bagaikan seseorang yang menyalakan api, 
lalu mulailah belalang-belalang dan laron 

berjatuhan ke dalam api itu, sedangkan 
orang itu selalu berusaha mengusirnya dari 
api itu. Dan aku memegang ujung pakaian 

kalian agar kalian tidak terjerumus ke 
dalam neraka, namun kalian (selalu) 

terlepas dari tanganku 

 :احلديث .1529
 -ريض اهلل عنهم-عن جابر بن عبد اهلل وأبو هريرة 

ْوقََد ناًرا فجعل »مرفواعً: 
َ
مثيل ومثلُكم كمثل رجٍل أ

اجلناِدُب والَفَراُش َيَقْعَن فيها، وهو يَُذبُُّهنَّ عنها، وأنا 
 .«ون من يََديَّ آخٌذ ِبَُجِزُكم عن انلار، وأنتم َتَفلَّتُ 

** 

1529. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah dan Abu Hurairah -raḍiyallāhu 

'anhuma, secara marfū', (Nabi bersabda), 

"Perumpamaan diriku dengan kalian bagaikan 

seseorang yang menyalakan api, lalu mulailah 

belalang-belalang dan laron berjatuhan ke dalam api 

itu, sedangkan orang itu selalu berusaha mengusirnya 

dari api itu. Dan aku memegang ujung pakaian kalian 

agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka, namun 

kalian (selalu) terlepas dari tanganku." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حاهل مع أمته 
كحال رجل يف برية، أوقد ناًرا فجعل اجلنادب 
والفراش يقعن فيها؛ ألن هذه يه اعدة الفراش 

جلنادب واحلرشات الصغرية، إذا أوقد إنسان ناًرا يف وا
الرب؛ فإنها تأوي إىل هذا الضوء. ويقول: ألمنعنكم 
من الوقوع فيها، ولكنكم تفلتون من يدي، وذلك 

 .بمخالفة انليب صىل اهلل عليه وسلم وترك سنته

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan bahwa kondisinya bersama umatnya 

seperti keadaan seorang lelaki di padang pasir. Dia 

menyalakan api lalu belalang-belalang dan laron jatuh 

di dalamnya karena inilah kebiasaan laron, belalang-

belalang dan serangga-serangga kecil, apabila ada 

manusia yang menyalakan api di tanah lapang, ia 

mendatangi cahaya itu. Beliau bersabda: 

"Sesungguhnya aku mencegah kalian jatuh ke dalam 

api itu, tetapi kalian melepaskan diri dari tanganku yaitu 

dengan menentang Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan meninggalkan Sunnahnya." 
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 :فوائد احلديث
 .حرص الرسول صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته .1

 .دلَّ ىلع جهل كثري من انلاس حيث يأبون إال خمالفة ادلين، ويف هذه املخالفة شقاؤهم، وقد يصل بهم ذلك إىل العذاب يف نار جهنم .2

 املراجع:املصادر و

م. 2007 - ـه1428: ماهر ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع

ه. كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار 1426رش، الرياض، الطبعة: م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للن1987ه 1407الرابعة عرش، 
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق 2009ه 1430كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: 1422، الطبعة: األوىل، انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(
 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

   (4970) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < شجاعته صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:
  لشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < حلمه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < ا

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بني أمرين : دينيني أو دنيويني •

 .إال أخذ : إال تناول •

 .سهلهماأيرسهما : أ •

 .ما لم يكن إثًما : ما لم يكن األيرس معصية •

 .انتقم : اعقب •

 .تنتهك : خترق وتؤىت •

 .حرمة اهلل : حدوده •

 :فوائد احلديث
 .يرس االسالم .1

بني  -صَّل اهلل عليه وسلم-ما ُخرير رسول اهلل 
أمرين قط إال أخذ أيرسهما، ما لم يكن إثًما، 

 فإن اكن إثما، اكن أبعد انلاس منه
 

Tidaklah Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam- diberi dua pilihan kecuali beliau 

pasti memilih yang paling mudah, selama 
tidak berdosa. Jika yang mudah itu dosa, 

beliau pasti orang yang paling jauh darinya. 

 :احلديث .1530
مرفواعً: "ما ُخريِّ رسول  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

بني أمرين قط إال أخذ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
فإن اكن إثما، اكن أبعد أيرسهما، ما لم يكن إثما، 

صىل اهلل عليه -انلاس منه، وما انتقم رسول اهلل 
نلفسه يف يشء قط، إال أن تُنْتَهك حرمة اهلل،  -وسلم

 ".-تعاىل-فينتقم هلل 

** 

1530. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', "Tidaklah 

Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- diberi dua 

pilihan kecuali beliau pasti memilih yang paling mudah, 

selama tidak berdosa. Jika yang mudah itu dosa, beliau 

pasti orang yang paling jauh darinya. Rasulullah -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- tidak pernah menuntut 

balas untuk dirinya kecuali bila sesuatu yang 

diharamkan Allah dilanggar, maka beliau menuntut 

balas karena Allah -Ta'ālā -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث أنَّ انليب 
خالهل اليت ينبيغ أن يقتدي به فيها املسلم أنه إذا 
ُخريِّ بني أمرين من أمور ادلين وادلنيا خيتار أيرسهما 
ما لم يكن فيه معصية، وأنه ال يغضب نلفسه 

 .-تعاىل-فينتقم ممن أغضبه، بل يغضب هلل 

** 

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa di antara perangai 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- yang 

selayaknya diteladani oleh seorang Muslim adalah 

bahwa apabila beliau disuruh untuk memilih antara dua 

hal, baik menyangkut urusan agama ataupun dunia, 

maka beliau memilih yang lebih mudah selama tidak 

mengandung kemaksiatan. Dan beliau tidak pernah 

marah karena dirinya lalu membalas dendam kepada 

orang yang telah membuatnya marah, tapi beliau 

marah karena Allah -Ta'ālā-. 
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 .بأمته -صىل اهلل عليه وسلم-رمحة الرسول  .2

 .-تعاىل-مرشوعية الغضب هلل  .3

 .استحباب األخذ باأليرس يف أمور ادلين وادلنيا إذا لم يكن فيه معصية .4

 .-تعاىل-عليه صىل اهلل عليه وسلم من احللم والصرب والقيام باحلق والصالبة يف إقامة حدود اهلل ما اكن  .5

 .ابلعد عن املعصية واإلثم ولو اكنت توافق هوى انلفس .6

 أن من صفات ادلاعية اتليسري ىلع املدعوين .7

 .انلدب إىل األمر باملعروف وانليه عن املنكر .8

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار  1422ارص دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىلصحيح ابلخاري حتقيق حممد زهري انل
ه . ديلل الفاحلني 1407إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل,  لطرق رياض الصاحلني
 ـهبهجة  1423ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 1430

رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. لسان العرب، البن منظور، دار صادر )بريوت( الطبعة األوىل. رشح صحيح انلاظرين 
 ه1423ابلخاري ـ البن بطال، مكتبة الرشد، الطبعة : اثلانية، 

   (6389) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لُقية < ضحكه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُ  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ْجِمًعا : أي مبالًغا يف الضحك لم يرتك منه شيئًاُمْستَ  •

 قطُّ : لكمة تستعملها العرب نليف اليشء يف الزمن املايض، واملعىن ما رأيته يفعل ذلك أبداً  •

اكن بال َضاِحاًك : انبساط الوجه حىت تظهر األسنان من الرسور، فإن اكن بصوت واكن ِبيث يسمع من ُبْعٍد فهو القهقهة، وإال فالضحك، وإن  •
 .صوت فهو اتلبسم

 .لََهَواتُه : مجع هلاة: ويه اللحمة اليت يف أقىص سقف الفم •

م : اتلبسم مبادىء الضحك •  .َيتَبَسَّ

 :فوائد احلديث
 .ضحكه اتلبسم إذا ريض أو أعجب بيشء -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  .1

 .استحباب اإلقالل من الضحك .2

 .الصاحلني؛ ألنها تميت القلبكرثة الضحك وارتفاع الصوت بالقهقهة ليس من صفات  .3

 .-تعاىل-كرثة الضحك من مظاهر الغفلة عن اهلل  .4

 .كرثة الضحك تذهب هيبة الرجل ووقاره بني إخوانه .5

 -صَّل اهلل عليه وسلم-ما رأيت رسول اهلل 
مستجمًعا قط ضاحاًك حىت ترى منه هلواته، إنما 

 اكن يتبسم
 

Aku tidak pernah melihat Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tertawa 

terbahak-bahak sampai terlihat langit-
langit mulutnya. Beliau hanya tersenyum 

saja. 

 :احلديث .1531
يُت رُسول  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َ
قالت: َما َرأ

ُمْستَْجِمًعا َقطُّ َضاِحاًك  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اهلل 
م. َما اَكَن َيتَبَسَّ  َحىتَّ تَُرى ِمنُْه لََهَواتُُه، ِإنَّ

** 

1531. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku tidak 

pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tertawa terbahak-bahak sampai terlihat langit-langit 

mulutnya. Beliau hanya tersenyum saja". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عض جوانب يصور ب -ريض اهلل عنها-حديث اعئشة 
ريض -اهلدي انلبوي يف ُخلُق الوقار والسكينة فقالت 

يُت رُسول اهلل -اهلل عنها
َ
صىلَّ اهلل عليه -: "َما َرأ

ُمْسَتْجِمًعا َقطُّ َضاِحاًك َحىتَّ تَُرى ِمنُْه لََهَواتُُه،  -وسلَّم
م": تعين ليس يضحك ضحاًك فاحًشا  َما اَكَن َيتَبَسَّ إِنَّ

صىل اهلل - تبدو هلاته، ولكنه بقهقهة، يفتح فَمه حىت
اكن يبتسم أو يضحك حىت تبدو  -عليه وسلم

صىل -نواجذه، أو تبدو أنيابه، وهذا من وقار انليب 
 .-اهلل عليه وسلم

** 

Hadis Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- ini menggambarkan 

sebagian aspek petunjuk kenabian mengenai perangai 

kewibawaan dan ketenangan. Aisyah -raḍiyallāhu 

'anha- berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tertawa terbahak-bahak 

sampai terlihat langit-langit lunak (mulutnya). Beliau 

hanya tersenyum saja." Yakni, beliau sama sekali tidak 

pernah tertawa terbahak-bahak dengan membuka 

mulutnya lebar-lebar hingga terlihat langit-langit 

mulutnya. Beliau hanya tersenyum atau tertawa 

sampai terlihat gigi gerahamnya atau tampak gigi 

taringnya. Ini termasuk sikap wibawa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. 
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 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4الن، طبن ع

. رشح ه1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دمشق، بريوت، 
، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، ط1426رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

اث العريب، بريوت. ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرت1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط 1414، دار صادر، بريوت، 3لسان العرب البن منظور األنصاري، ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1430كنوز إشبيليا، الرياض، 
   (3060) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهلل ثاثلهما
Wahai Abu Bakar, apa prasangkamu 
terhadap dua orang yang mana pihak 

ketiganya adalah Allah? 

 :احلديث .1532
عن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه قال: َنَظرت ِإىل 

حنن يف الغار وهم ىلع رُؤوِسنا، أقدام املرشكني و
فقلت: يا رسول اهلل، لَو أنَّ أَحَدهم نظر حتت قَدَميه 

نا، فقال:  برَصَ
َ
بَا بَكٍر بِاثنَنِي اهلل »أل

َ
َما َظنَُّك يَا أ

 «.ثَاثِلُُهَما

** 

1532. Hadis: 

Dari Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, "Aku melihat telapak-telapak kaki orang-orang 

musyrik saat kami berada di dalam gua, sedang 

mereka di ataskapala kami. Aku berkata, "Wahai 

Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka 

melihat ke bawah kakinya pasti ia melihat kita." Maka 

beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa prasangkamu 

terhadap dua orang yang mana pihak ketiganya adalah 

Allah."? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -هذه القصة اكنت حينما هاجر انليب 
-من مكة إىل املدينة، وذلك أن رسول اهلل  -وسلم

وداع انلاس،  ملا جهر بادلعوة، -صىل اهلل عليه وسلم
وتبعوه، وخافه املرشكون، وقاموا ضد دعوته، 
وضايقوه، وآذوه بالقول وبالفعل، فأذن اهلل هل باهلجرة 

ريض -من مكة إىل املدينة ولم يصحبه إال أبو بكر 
، وادليلل الرجل اذلي يدهلم ىلع الطريق، -اهلل عنه

ريض -واخلادم، فهاجر بأمر اهلل، وصحبه أبو بكر 
وملا سمع املرشكون خبروجه من مكة، ، -اهلل عنه

جعلوا ملن جاء به مائيت بعري، وملن جاء بأيب بكر 
مائة بعري، وصار انلاس يطلبون الرجلني يف اجلبال، 
ويف األودية ويف املغارات، ويف لك ماكن، حىت وقفوا 

وأبو  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع الغار اذلي فيه انليب 
فيه ثالث يلال، حىت  بكر، وهو اغر ثور اذلي اختفيا

-ريض اهلل عنه-خيفَّ عنهما الطلب، فقال أبو بكر 
: يا رسول اهلل لو نظر أحدهم إىل قدميه ألبرصنا؛ ألننا 
يف الغار حتته، فقال: "ما ظنك باثنني اهلل ثاثلهما"، ويف 
َ َمَعنَا" )اتلوبة: من  كتاب اهلل أنه قال: "ال حَتَْزْن ِإنَّ اَّللَّ

قال األمرين لكيهما، أي: قال: "ما  (، فيكون40اآلية
َ َمَعنَا"  ظنك باثنني اهلل ثاثلهما" وقال "ال حَتَْزْن ِإنَّ اَّللَّ
.  فقوهل: "ما ظنك باثنني اهلل ثاثلهما" يعين: هل أحد 
يقدر عليهما بأذية أو غري ذلك؟ واجلواب: ال أحد 

** 

Kisah ini terjadi ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

hijrah dari Makkah ke Madinah. Kronologinya, tatkala 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyampaikan 

dakwah dengan terang-terangan, mengajak manusia 

(kepada agama Allah) dan mereka mengikutinya, 

orang-orang musyrik takut kepada beliau. Mereka 

menentang dakwah beliau, mempersempit ruang gerak 

beliau dan mengganggu beliau dengan ucapan 

maupun perbuatan. Maka Allah mengizinkan beliau 

hijrah dari Makkah ke Madinah dan tidak menyertai 

beliau selain Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu-, penunjuk 

jalan dan pembantu. Beliau berangkat hijrah karena 

perintah Allah dengan ditemani Abu Bakar -raḍiyallāhu 

'anhu-. Ketika orang-orang musyrik mendengar 

keberangkatan beliau dari Makkah, mereka 

menjanjikan hadiah 200 unta bagi orang yang bisa 

membawa kembali beliau dan 100 unta bagi orang 

yang bisa membawa pulang Abu Bakar. Orang-orang 

berlomba memburu keduanya di gunung-gunung, 

lembah-lembah, dan gua-gua, serta di segala tempat. 

Hingga mereka berhenti di atas gua tempat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan Abu Bakar berada, 

yaitu gua Ṡūr yang menjadi tempat keduanya 

bersembunyi selama 3 hari, agar pencarian mereda. 

Maka Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Wahai 

Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka 

melihat ke bawah kakinya pasti ia melihat kita, karena 

kita berada di dalam gua di bawahnya." Maka beliau 

bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa prasangkamu 

terhadap dua orang yang mana pihak ketiganya adalah 

Allah? Sedang dalam Alquran disebutkan beliau 

berkata, "Jangan bersedih karena sesungguhnya Allah 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < اهلجرة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ا هاجر من مكة إىل املدينة •  .أقدام املرشكني : أي: اذلين يتتبعون أقدام انليب صىل اهلل عليه وسلم، ويتحرون أخباره، لمَّ

 .الغار : اغر ثور •

 .ىلع رُؤوِسنا : فوقنا •

 :فوائد احلديث
 .يف هجرته من مكة إىل املدينة -صىل اهلل عليه وسلم-يف صحبته لرسول اهلل  -ريض اهلل عنه-منقبة أيب بكر الصديق  .1

 .، وخوفه عليه من األعداء-صىل اهلل عليه وسلم-، ومدى حبه لرسول اهلل -ريض اهلل عنه-إشفاق أيب بكر الصديق  .2

 .، وعنايته بعد بذل اجلهد يف أخذ احليطة واحلذر، واالطمئنان إىل راعيته-عز وجل-وجوب اثلقة باهلل  .3

 .ألشهاد(عناية اهلل تعاىل بأنبيائه وأويلائه، وراعيته هلم بانلرص؛ قال تعاىل: )إنا نلنرص رسلنا واذلين آمنوا يف احلياة ادلنيا ويوم يقوم ا .4

 .تنبيه ىلع أن من تولك ىلع اهلل كفاه، ونرصه، وأاعنه، ولكأه وحفظه .5

 .ىلع ربه، وأنَّه معتمد عليه، ومفوض إيله أمره -صىل اهلل عليه وسلم-يب كمال تولك انل .6

 .، وتطمينه للقلوب وانلفوس-صىل اهلل عليه وسلم-شجاعة انليب  .7

 املراجع:املصادر و

بن عبد ه.  تطريز رياض الصاحلني، فيصل 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  رياض الصاحلني من 2002ه، 1423العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

م. رشح رياض 2007ه، 1428الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري 1426الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 

حيح مسلم، مسلم بن احلجاج ه. ص1422انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

يقدر؛ ألنه ال مانع ملا أعطى اهلل وال معطي ملا َمنَع، 
ل ملن أعز وال معز ملن أذل، "قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك وال مُ  ذِّ

ْن تََشاُء  الُْملِْك تُْؤيِت الُْملَْك َمْن تََشاُء َوتزَْنُِع الُْملَْك ِممَّ
َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِيَِدَك اخْلرَْيُ إِنََّك ىلَعَ 

ٍء َقِديٌر" )آل عمران:   .(26لُكِّ يَشْ

bersama kita." (At-Taubah: 40). Jadi beliau 

mengatakan dua ucapan ini, yakni "Wahai Abu Bakar, 

apa prasangkamu terhadap dua orang yang mana 

pihak ketiganya adalah Allah?" dan "Jangan bersedih 

karena sesungguhnya Allah bersama kita!" Sabda 

beliau, "Wahai Abu Bakar, apa prasangkamu terhadap 

dua orang yang mana pihak ketiganya adalah Allah?" 

maksudnya mampukah seseorang menyakiti atau 

melakukan hal lain pada keduanya? Jawabnya, tidak 

seorang pun mampu, karena tak ada yang mampu 

mencegah apa yang Allah berikan dan tak ada yang 

bisa memberi apa yang Allah cegah, tak ada yang bisa 

menghinakan orang yang Allah muliakan dan tak ada 

orang yang bisa memuliakan orang yang Allah hinakan. 

"Katakanlah: "Wahai Allah Yang mempunyai kerajaan, 

Engkau berikan kerajaan (kekuasaan) kepada orang 

yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan 

dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan 

orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan 

orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah 

segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa 

atas segala sesuatu. (Ali 'Imrān: 26). 
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ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة 1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 .م1987ه، 1407من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 

   (3447) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ِخرَهُ َعْنُكم،  دَّ
َ
ما يَُكْن عندي من خرٍي فلن أ

ُه اهلُل، وَمْن يَْسَتْغِن ُيْغنِِه اهلُل،  وَمْن يَْسَتْعِفْف يُِعفَّ
 
َ
ْعِطَي أ

ُ
ْهُ اهلُل، وما أ ْ يَُصِْبَّ َحٌد عطاًء وَمْن َيَتَصْبَّ

وسَع من الصْبِ 
َ
 َخريًا وأ

 

Kebaikan apa pun yang aku punya, aku 
tidak akan menyembunyikannya dari 

kalian. Barangsiapa menjaga 
kehormatannya, maka Allah akan 

memuliakannya. Barangsiapa merasa 
cukup (dengan karunia Allah) maka Allah 
akan mencukupinya. Barangsiapa melatih 

diri untuk bersabar, maka Allah akan 
menjadikannya penyabar. Dan tidaklah 
seseorang diberi suatu pemberian yang 

lebih baik dan lebih luas daripada 
anugerah kesabaran 

 :احلديث .1533
مرفواعً: أنَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

صىل اهلل عليه  -لوا رسوَل اهلل ناًسا من األنصاِر سأ
فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حىت نَِفَد ما  -وسلم 

ما يَُكْن »عنده، فقال هلم حني أنفَق لكَّ يشٍء بيده: 
ِخَرُه َعنُْكم، وَمْن يَْستَْعِفْف  دَّ

َ
عندي من خرٍي فلن أ

 ْ ُه اهلُل، وَمْن يَْستَْغِن ُيْغِنِه اهلُل، وَمْن َيتََصربَّ ُْه يُِعفِّ يَُصرِبّ
وسع من الصربِ 

َ
َحٌد عطاًء َخرًيا وأ

َ
ْعِطَي أ

ُ
 .«اهلُل. وما أ

** 

1533. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', bahwa ada sebagian orang dari golongan Anṣar 

yang meminta-minta kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan beliau beri. Kemudian minta lagi 

dan diberi lagi, sampai yang beliau miliki habis. Beliau 

berkata kepada mereka ketika apa yang beliau miliki 

sudah habis, "Kebaikan apa pun yang aku punya, aku 

tidak akan menyembunyikannya dari kalian. 

Barangsiapa menjaga kehormatannya, maka Allah 

akan memuliakannya. Barangsiapa merasa cukup 

(dengan karunia Allah) maka Allah akan 

mencukupinya. Barangsiapa melatih diri untuk 

bersabar, maka Allah akan menjadikannya penyabar. 

Dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang 

lebih baik dan lebih luas daripada anugerah 

kesabaran." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سأل ناس من األنصار رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم، حىت نفد ما 
عنده، ثم أخربهم أنه ال يمكن أن يدخر شيئا عنهم 

هم، ولكن ليس عنده يشء، وحثهم ىلع فيمنع
االستعفاف واالستغناء والصرب. فأخربهم أنه من 
يستغن بما عند اهلل عما يف أيدي انلاس؛ يغنه اهلل 
عز وجل، فالغىن غىن القلب، فإذا استغىن اإلنسان 
بما عند اهلل عما يف أيدي انلاس؛ أغناه اهلل عن 

ل. وأنه انلاس، وجعله عزيز انلفس بعيًدا عن السؤا
من يستعفف عما حرم اهلل عليه من النساء يعفه اهلل 
عز وجل ومحاه وحىم أهله أيًضا. وأنه من يتصرب 

** 

Ada sekelompok orang Anshar meminta kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kemudian 

diberi. Lalu minta lagi dan diberi lagi. Hingga habis apa 

yang beliau punya. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengabarkan bahwa tidak mungkin beliau 

menyimpan sesuatu, untuk disembunyikan dari 

mereka. Tetapi sudah tidak tersisa apa pun pada 

beliau. Beliau menasehati mereka agar menjaga 

kehormatan, merasa cukup dan bersabar. Beliau 

menyampaikan bahwa siapa yang merasa cukup 

dengan apa yang ada di sisi Allah dari harta yang ada 

di tangan manusia, Allah akan mencukupinya. Kaya 

yang hakiki adalah kaya hati. Jika seseorang telah 

merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah, dari 

apa yang ada di tangan manusia, Allah cukupkan dia 

dari rasa butuh kepada manusia. Allah akan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < كرمه صىل اهلل عليه وسلمالسرية و اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نفذ : فين وذهب •

 .فلن أدخره : أي: ال أجعله ذخرية لغريكم معرضا عنكم، أو ال أخبئه وأمنعكم إياه •

 .ن يستعفف : أي: من طلب العفة عن سؤال انلاس واالسترشاف إىل ما يف أيديهموم •

 .يعفه اهلل : يرزقه اهلل العفة فيصري عفيفا قنواع •

 .يغنه اهلل : أي: جيعله غين انلفس ويفتح هل أبواب الرزق •

 :فوائد احلديث
 .كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وما ُجبل عليه من ماكرم األخالق .1

 .-تعاىل-لرشع بكرثة املال واملتاع يف يده صاحبه ولكن الغىن املحمود أن يكون اإلنسان غين انلفس باهلل ليس الغىن املمدوح يف ا .2

 .الرتغيب بالقناعة واالستعفاف .3

 .تُنال ماكرم األخالق ومعايل الصفات بالصرب .4

 .جواز إعطاء السائل مرتني .5

 .جواز االعتذار إىل السائل .6

 .ركه والصرب حىت يأيت اهلل بالفرججواز السؤال للحاجة، وإن اكن األوىل ت .7

 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار  -2م. 1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  -1
صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق  -4ابن اجلوزي. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار  -3ه. 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  -5ه. 1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .اثلانية: الطبعة بلنان، –لعريب، بريوت ا الرتاث إحياء دار: نرش الوسيط، املعجم -6. بريوت –نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4967) الرقم املوحد:

يصربه اهلل، أي يعطيه اهلل الصرب. وما من اهلل ىلع 
 .أحد بعطاء من رزق، أو غريه؛ خرًيا وأوسع من الصرب

menjadikannya orang punya harga diri (martabat), jauh 

dari meminta-minta. Siapa yang menjaga kemuliaan 

diri dari perkara yang Allah haramkan seperti wanita 

(lawan jenis), Allah jadikan dia mulia, Allah 

melindunginya dan juga keluarganya. Dan siapa yang 

berusaha sabar, Allah jadikan dia penyabar. 

Maksudnya Allah beri dia kesabaran. Dan tidaklah 

Allah mengaruniai kepada seseorang pemberian atau 

rezeki atau lainnya, yang lebih baik dan lebih lapang 

daripada sabar. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

462 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

هل أىت عليك يوم اكن أشد من يوم أحد؟ قال: 
لقد لقيت من قومك، واكن أشد ما لقيت منهم 

 يوم العقبة
 

Pernahkah engkau mengalami penderitaan 
yang lebih berat dari perang Uhud? Beliau 
menjawab, "Sungguh, aku telah mendapat 
penderitaan karena (perbuatan) kaummu, 
sedangkan yang paling berat adalah pada 

hari Aqabah. 

 :احلديث .1534
صىل  -أنها قالت للنيب  -ريض اهلل عنها -عن اعئشة 

: هل أىت عليك يوم اكن أشد من  -اهلل عليه وسلم 
ُحٍد ؟ 

ُ
لقد لقيت من قومك، واكن أشد ما »قال: يوم أ

لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفيس ىلع ابن 
ٍل، فلم جيبين إىل ما أردت،  عبد يَايِلَل بِْن َعبِْد الُكَ

فانطلقت وأنا مهموم ىلع وجيه، فلم أستفق إال وأنا  
بَِقْرِن اثلََّعاِلِب، فرفعت رأيس، وإذا أنا بسحابة قد 

 -عليه السالم  -ا فيها جربيل أظلتين، فنظرت فإذ
فناداين، فقال: إن اهلل تعاىل قد سمع قول قومك لك، 
وما ردوا عليك، وقد بعث إيلك ملك اجلبال تلأمره 
بما شئت فيهم. فناداين ملك اجلبال، فسلم يلع، ثم 
قال: يا حممد إن اهلل قد سمع قول قومك لك، وأنا 

بأمرك، فما ملك اجلبال، وقد بعثين ريب إيلك تلأمرِن 
ْخَشبَنْيِ 

َ
 «.شئت، إن شئت أطبقت عليهم  اأْل

** 

1534. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, ia bertanya kepada 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-, 

"Pernahkah engkau mengalami penderitaan yang lebih 

berat dari perang Uhud?" Beliau menjawab, "Sungguh, 

aku telah mendapat penderitaan karena (perbuatan) 

kaummu, sedangkan yang paling berat adalah pada 

hari Aqabah. Ketika itu aku menawarkan diriku untuk 

mengajak putra Abdu Yālail bin Abdi Kulāl, ia tidak 

menyambutku sebagaimana harapanku. Kemudian 

aku pergi dengan perasaan sedih sekali, dan aku tidak 

sadar kecuali ketika sudah sampai di Qarnu Aṡ-Ṡa'ālib, 

lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata saat itu ada 

awan yang menaungiku. Aku memandangnya, ternyata 

Jibril 'Alaihissalām ada di situ. Jibril memanggilku 

seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar 

ucapan kaummu kepadamu dan jawaban mereka 

terhadap dirimu. Allah telah mengutus malaikat 

penjaga gunung agar engkau perintahkan sesuka 

hatimu terhadap mereka." Malaikat penjaga gunung 

menyeruku dan mengucapkan salam kepadaku lalu 

berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah 

telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan aku 

ini malaikat penjaga gunung. Allah telah mengutusku 

kepadamu agar engkau memerintahkanku apa saja 

sesuka hatimu. Jika engkau kehendaki, aku akan 

timpakan dua gunung itu kepada mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لعائشة ملا سأتله:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال انليب 
هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، وذكر 

ىل اهلل ص-هلا قصة ذهابه إىل الطائف؛ ألن انليب 
ملا داع قريشاً يف مكة، ولم يستجيبوا هل  -عليه وسلم

، وداع -عّز وجّل -خرج إىل الطائف؛ يلبلغ الكم اهلل 
أهل الطائف لكن اكنوا أسفه من أهل مكة، بل 
جعلوا يرمونه باحلجارة، يرمونه باحلىص حىت أدموا 

وعرض نفسه ىلع ابن  -صىل اهلل عليه وسلم-َعِقبه 

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- 

bersabda kepada Aisyah ketika ia bertanya, 

"Pernahkah engkau mengalami penderitaan yang lebih 

berat dari perang Uhud?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu 

beliau menuturkan kisah kepergiannya ke Ṭāif. Sebab, 

ketika Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- 

menyeru orang-orang Quraisy di Makkah dan mereka 

tidak merespon seruannya, beliau pun keluar menuju 

Ṭāif untuk menyampaikan firman -'Azza wa Jalla- serta 

menyeru penduduk Ṭāif. Ternyata mereka itu lebih 

konyol dari penduduk Makkah. Mereka justru 

melempari beliau dengan batu, mereka melemparinya 
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  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < العهد امليك اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .هل أىت عليك يوم؟ : أي مرَّ بك زمان؟ •

 .يوم أحد : يوم غزوة أحد •

 .ه3أحد : هو اجلبل اذلي اكنت عنده غزوة أحد اليت وقعت سنة  •

 .من قومك : أي كفار قريش •

 .العقبة : ماكن جهة الطائف، واكن ذلك يوم هاجر إىل الطائف •

 .إقامة ادلين عرضت نفيس : قدمت هل نفيس طابلاً منه انلرص واإلاعنة ىلع •

 .ابن عبد يايلل : من أكرب أهل الطائف من ثقيف •

 .فلم جيبين إىل ما أردت : أي من االيواء واالاعنة ىلع تبليغ الرسالة إىل العباد •

د الكل من كبار أهل الطائف من عبد يايلل بن عب
ثقيف، فلم جيبه إىل ما أراد فخرج مغموماً مهموماً، 

إال وهو يف ماكن  -صىل اهلل عليه وسلم-ولم يفق 
يدَع قرن اثلعالب، فأظلّته غمامة فرفع رأسه، فإذا 

، وقال هل: هذا -عليه السالم-يف هذه الغمامة جربيل 
ال: إن ريب ملك اجلبال يقرؤك السالم فسلم عليه وق

يعين -أرسلين إيلك، فإن شئت أن أطبق عليهم 
صىل اهلل عليه -فعلت. ولكن انليب  -اجلبلني

حللمه وُبعد نظره وتأنيه يف األمر قال: ال؛ ألنه  -وسلم
لو أطبق عليهم اجلبلني هلكوا، فقال: ))ال، وإين 
ألرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل وحده 

-(( . وهذا اذلي حدث؛ فإن اهلل ال يرشك به شيئاً 
قد أخرج من أصالب هؤالء املرشكني اذلين  -تعاىل

هذه األذية  -صىل اهلل عليه وسلم-آذوا رسول اهلل 
العظيمة أخرج من أصالبهم من يعبد اهلل وحده وال 

 .يرشك به شيئاً 

dengan kerikil sehingga tumit beliau berdarah. Lantas 

beliau menyampaikan seruan kepada Ibnu Abdi Yālail 

bin Abdi Kulāl, salah seorang pembesar penduduk Ṭāif 

dari kabilah Ṡaqīf. Ternyata ia tidak merespon apa 

yang beliau inginkan. Beliau pun pergi dalam keadaan 

sedih dan risau. Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa 

sallam- belum tersadar kecuali setelah berada di satu 

tempat bernama Qarn Aṡ-Ṡa'ālib. Lantas ada awan 

menaungi beliau, lalu beliau menengadahkan 

kepalanya. Ternyata di awan itu ada Jibril 

'Alaihissalām. Jibril berkata kepada Nabi, "Ini adalah 

malaikat penjaga gunung. Ia mengucapkan salam 

kepadamu. Malaikat penjaga gunung itu mengucapkan 

salam kepada beliau lalu berkata, "Sesungguhnya 

Tuhanku telah mengutusku kepadamu, jika engkau 

mau agar aku menimpakan dua gunung ini kepada 

mereka, pasti aku lakukan. Hanya saja Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- karena 

kesabarannya dan pandangannya yang jauh serta 

kehati-hatiannya dalam urusan ini, beliau berkata, 

"Tidak, karena kalau kedua gunung itu ditimpakan 

kepada mereka, niscaya mereka binasa." Beliau 

bersabda, "Justru aku berharap Allah mengeluarkan 

dari tulang punggung mereka orang yang menyembah 

Allah Yang Esa dan tidak menyekutukan-Nya dengan 

sesuatu apa pun." Inilah yang terjadi. Sesungguhnya 

Allah -Ta'ālā- telah mengeluarkan dari tulang-tulang 

punggung orang-orang musyrik yang menyakiti 

Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- dengan 

gangguan dahsyat ini, orang yang menyembah Allah 

Yang Maha Esa dan tidak menyekutukan sesuatu pun 

dengan-Nya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

464 
 

 .مهموم : حمزون •

 .ىلع وجيه : أي اجلهة املواجهة يل •

 .لم أستفق : لم أفطن نلفيس •

 .القرن : لك جبل صغري منقطع عنه جبل كبري •

 .قرن اثلعالب : ماكن بينه وبني أهل مكة يوم ويللة، وهو ميقات أهل جند •

 .قد أظلتين : أي كستين الظل عن الشمس •

 .ملك اجلبال : املولك بها •

 .أطبقت : مجعت، أي : هدمت هذين اجلبلني عليهم •

 .األخشب : هو اجلبل الغليظ •

 .األخشبان : اجلبالن املحيطان بمكة •

 .من أصالبهم : من ذريتهم •

 :فوائد احلديث
 .العفو والصفح -صىل اهلل عليه وسلم-من صفات انليب  .1

 .أن ابلالء اذلي يتعرض هل ادلاعة متفاوت .2

 .ادلاعة ال يكرهون انلاس ىلع اإليمان بدعوتهم .3

 .-صىل اهلل عليه وسلم-مؤازرة اهلل نلبيه  .4

 .-تبارك وتعاىل-إثبات صفيت السمع وابلرص هلل  .5

 .ت إىل انلورهدف ادلاعة واغيتهم إخراج انلاس من الظلما .6

 .ينبيغ لإلنسان أن يصرب ىلع األذى ال سيما إذا أوذي يف اهلل فإنه يصرب وحيتسب وينتظر الفرج .7

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق,  1422صحيح ابلخاري حتقيق حممد زهري انلارص دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىل 
ه . ديلل 1407بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, دار إحياء الرتاث العريب, 

الطبعة  الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا,
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم  1426رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : ه . 1430األوىل, 

 .اهلاليل, دار ابن اجلوزي
   (6406) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ٍد، َفُقْل: إِنََّا َسُُنِْضيَك  يَا ِجْْبِيُل، اْذَهْب إىَِل حُمَمَّ
تَِك َواَل نَُسوُءكَ  َمَّ

ُ
  يِف أ

Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad -
dan Rabbmu lebih mengetahui-, lalu 

tanyakan padanya, apakah yang 
membuatnya menangis? Lantas Jibril 

mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- dan beliau memberitahukan 

kepadanya apa yang beliau ucapkan 
tersebut -dan Dia lebih mengetahui hal itu-. 

Maka Allah -Ta'ālā- berfirman, "Wahai 
Jibril, pergilah kepada Muhammad, lalu 

katakan, "Kami akan meridaimu atas 
umatmu dan Kami tak akan membuatmu 

sedih". 

 :احلديث .1535
َنّ انلَّيِبَّ   -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

َ
أ

يِف  -عز وجل-تاََل قَْوَل اهلِل  -صىل اهلل عليه وسلم-
ْضلَلَْن -صىل اهلل عليه وسلم-إِبَْراِهيَم 

َ
ُهَنّ أ : }رَبِّ إِنَّ

{ ]إبراهيم: َكِثرًيا ِمَن انلَّاِس َفَمْن تَِبَعيِن فَإِنَّ  [ 36ُه ِمينِّ
: }ِإْن -صىل اهلل عليه وسلم-اآلية، وقَْوَل ِعيىَس 

نَْت الَعِزيُز 
َ
ُهم ِعبَاَدَك َوِإْن َتْغِفْر لَُهم فَإِنََّك أ ْبُهم فَإِنَّ ُتَعذِّ

يِت »[ َفَرَفَع يََديِْه وَقاَل: 118احلَِكيُم{ ]املائدة:  َمّ
ُ
اللُهمَّ أ

يِت  مَّ
ُ
يُل، »: -عز وجل-هلُل وَبَكى، فقاَل ا« أ يا ِجرْبِ

ٍد  ْعلَمُ -اْذَهْب إِىَل حُمَمَّ
َ
« َفَسلُْه َما ُيبِْكيِه؟ -وَربَُّك أ

ْخرَبُْه رسوُل اهلِل 
َ
يُل، فَأ تَاُه ِجرْبِ

َ
صىل اهلل عليه -فَأ

يَا »: -تعاىل-فقاَل اهلُل  -وهو أعلم-بما َقاَل  -وسلم
ٍد، َفُقْل: يُل، اْذَهْب ِإىَل حُمَمَّ ِتَك  ِجرْبِ َمّ

ُ
ِإنَّا َسرُنِْضيَك يِف أ

 «.َواَل نَُسوُءكَ 

** 

1535. Hadis: 

Dari Abdullah bin Amru -raḍiyallahu 'anhumā- bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca firman 

Allah -'Azza wa Jalla- tentang ucapan Nabi Ibrahim -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Ya Rabbku, 

sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan 

kebanyakan dari manusia, maka barangsiapa yang 

mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk 

golonganku..." (Ibrāhīm: 36), dan ucapan Nabi Isa -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Jika Engkau menyiksa 

mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-

hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, 

sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana." (Al-Māidah :118). Lantas beliau 

menengadahkan kedua tangan sambil mengucapkan, 

"Ya Allah, (selamatkan) umatku, (selamatkan) umatku", 

lalu beliau menangis. Maka Allah -'Azza wa Jalla- 

berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad -

dan Rabbmu lebih mengetahui-, lalu tanyakan 

padanya, apakah yang membuatnya menangis? 

Lantas Jibril mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan beliau memberitahukan padanya apa 

yang beliau ucapkan tersebut -dan Dia lebih 

mengetahui hal itu-. Maka Allah -Ta'ālā- berfirman, 

"Wahai Jibril, pergilah pada Muhammad, lalu katakan, 

"Kami akan meridaimu atas umatmu dan kami tak akan 

membuatmu sedih". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عليه -قول إبراهيم  -صىل اهلل عليه وسلم-قرأ انليب 
ْضلَلَْن  -الصالة والسالم

َ
يف األصنام: )رَبِّ إِنَُّهنَّ أ

ُه ِمينِّ َوَمْن َعَصايِن َكِثرياً ِمَن انلَّاِس َفَمْن تَِبَعيِن فَِإنَّ 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca perkataan 

Nabi Ibrahim -'alaihiṣ ṣālatu was salām- tentang 

berhala, "Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala 

itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia, maka 

barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya 
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  سلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه و اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .تال : قرأ •

 .إنهن : أي: األصنام •

 .فإنه مين : أي: بعيض ال ينفك عين يف أمر ادلين •

 .ذلنوب عباده وعيوبهم، املتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم الغفور : الساتر •

 .الرحيم : مشتق من الرمحة •

 .العزيز : هو الغالب القوي اذلي ال يغلب •

 .امهلل أميت أميت : أي: يا رب ارمحهم •

 .نسوءك : حنزنك •

 :فوائد احلديث
 .من السنة يف ادلاعء رفع ايلدين .1

 .إثبات علو اهلل ىلع خلقه، وأنه يف السماء؛ حيث تتوجه القلوب واأليدي إيله .2

 .ألمته، واعتناؤه بمصاحلهم، واهتمامه بأمرهم، ورمحته بهم -صىل اهلل عليه وسلم-بيان شفاعته  .3

 .-صىل اهلل عليه وسلم-نلبيه  -عز وجل-حب اهلل  .4

 .، وأنه سيعليه حىت يرضيهعند اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-بيان ملزنلة رسول اهلل  .5

[ ، وقول عيىس: )ِإْن 36فَإِنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم( ]إبراهيم: 
نَْت الَْعِزيُز 

َ
ُهْم ِعبَاُدَك َوِإْن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أ ْبُهْم فَإِنَّ ُتَعذِّ

 -صىل اهلل عليه وسلم-[؛ فرفع 118احْلَِكيُم( ]املائدة: 
أميت"، أي: ارمحهم  يديه وبكى، وقال: "يا رب؛ أميت

جلربيل:  -سبحانه وتعاىل-واعف عنهم، فقال اهلل 
"اذهب إىل حممد، فسله ما يبكيك؟" وهو أعلم 

صىل اهلل عليه -سبحانه بما يبكيه، فأخربه رسول اهلل 
باذلي قاهل من قوهل: "أميت أميت" واهلل أعلم  -وسلم

-، فقال اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-باذلي قاهل نبيه 
جلربيل: "اذهب إىل حممد فقل هل: إنا  -وجلعز 

عز -سرنضيك يف أمتك، وال حنزنك". وقد أرضاه اهلل 
يف أمته وهلل احلمد من عدة وجوه: منها: كرثة  -وجل

األجر، وأنهم اآلخرون السابقون يوم القيامة، وأنها 
 .فضلت بفضائل كثرية ىلع سائر األمم

orang itu termasuk golonganku..." (Ibrāhīm: 36), dan 

ucapan Nabi Isa, "Jika engkau menyiksa mereka, maka 

sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Muu, 

dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya 

Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." 

(Al-Māidah: 118). Lantas beliau menengadahkan 

kedua tangan sambil menangis, dan berkata, "Wahai 

Rabbku, umatku, umatku." Maksudnya, kasihi mereka 

dan maafkan mereka." Maka Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā- berfirman kepada Jibril, "Pergilah kepada 

Muhammad! Tanyakan kepadanya apa yang 

membuatmu menangis?" Padahal Allah lebih 

mengetahui apa yang membuat beliau menangis. 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan apa yang beliau ucapkan yaitu, 

"Umatku, umatku". Padahal Allah lebih mengetahui apa 

yang diucapkan Nabi-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

. Lalu Allah -'Azza wa Jalla- berfirman kepada Jibril, 

"Pergilah kepada Muhammad, lalu katakan kepadanya, 

"Kami akan meridaimu atas umatmu dan kami tak akan 

membuatmu bersedih." Dan Allah telah meridai beliau 

atas umat beliau, segala puji bagi Allah, dari beberapa 

sisi. Di antaranya, pahala melimpah, mereka umat 

terakhir namun unggul di hari kiamat, dan mereka 

diberi kelebihan yang banyak atas umat-umat lainnya. 
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 .البشارة العظيمة هلذه األمة، وهو من أرىج األحاديث .6

 املراجع:املصادر و

ن ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة م
م. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، 1987ه، 1407ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  

ه.  تطريز رياض 1418ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 1426الطبعة: 
ه، 1423زيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد الع

م.  انلهاية يف 2009ه، 1430م.  كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل2002
سعادات املبارك بن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى، حممود حممد الطنايح، نرش: املكتبة العلمية، بريوت، غريب احلديث واألثر، جمد ادلين أبو ال

م.  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1979ه، 1399الطبعة: 
 .ه1423الطبعة: 

 (5457) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  يا اعئشة إن عيين تنامان وال ينام قليب

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia 
memberitahukan bahwa dirinya pernah 

bertanya kepada Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-
, "Bagaimanakah salatnya Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada bulan 

Ramadan?". Aisyah menjawab, “Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah 
menambah (bilangan rakaat salat malam) 
baik di bulan Ramadan atau selainnya dari 
sebelas rakaat, beliau salat empat rakaat, 

jangan Anda tanya akan bagus dan 
lamanya, kemudian beliau salat empat 

rakaat, dan jangan Anda tanya akan bagus 
dan lamanya, kemudian beliau salat tiga 

rakaat.” Aisyah berkata, “Maka saya 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah 

engkau tidur sebelum salat witir?”. Beliau 
menjawab, “Wahai Aisyah, sesungguhnya 

kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak 
tidur.” (Sahih al-Bukhārī). 

 :احلديث .1536
َسأل  عن أيب َسلمة بن عبد الرمحن، أنه أْخرَبه: أنه

، كيف اكنت صالة رسول -ريض اهلل عنها-اعئشة 
ما »يف رمضان؟ فقالت:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

يَزيد يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
رمضان وال يف َغريه ىلع إحدى َعرشة ركعة يصيلِّ 
، ثم يصيلِّ أربعا،  أربعا، فال تََسل عن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ

، ثم يصيلَّ ثالثافال تَسَ  قالت «. ل عن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ
اعئشة: فقلت يا رسول اهلل: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: 

 «يا اعئشة إن َعييَْنَّ َتنَاَماِن وال يَنام قَليِْب »

** 

1536. Hadis: 

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia 

memberitahukan bahwa dirinya pernah bertanya 

kepada Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Bagaimanakah 

salatnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada 

bulan Ramadan?". Aisyah menjawab, “Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah menambah 

(bilangan rakaat salat malam) baik di bulan Ramadan 

atau selainnya dari sebelas rakaat, beliau salat empat 

rakaat, jangan Anda tanya akan bagus dan lamanya, 

kemudian beliau salat empat rakaat, dan jangan Anda 

tanya akan bagus dan lamanya, kemudian beliau salat 

tiga rakaat.” Aisyah berkata, “Maka saya bertanya, 

“Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum salat 

witir?”. Beliau menjawab, “Wahai Aisyah, 

sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak 

tidur”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن يقوم من  -صىل اهلل عليه وسلم-معلوم أن انليب 
الليل، سواء اكن يف رمضان أو يف غريه؛ فلما اكن 
كذلك سأل أبو سلمة عن قيام رمضان، هل صالته 

يف يلايل رمضان كصالته يف  -صىل اهلل عليه وسلم-
غري رمضان، من حيث عدد الركعات أو أن األمر 

بأنه ال فرق بني  -ريض اهلل عنها-خمتلف؟ فأجابته 

** 

Telah diketahui bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- senantiasa mengerjakan salat malam, baik di 

bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Oleh 

sebab itu, Abu Salamah bertanya perihal salat malam 

beliau di bulan Ramadan, apakah salat beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di malam-malam bulan 

Ramadan seperti halnya salat beliau di bulan lainnya 

dari segi bilangan rakaat ataukah keduanya memang 
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يف غريه، فإنه اكن يصيل ىلع صالته يف رمضان وال 
مَدار العام إحدى َعرشة ركعة ال يزيد عليها. ثم 
بَيَّنت هل كيفيتها بقوهلا : "يصيلِّ أربعا" املراد أنه يصيلِّ 
ركعتني، ثم يسلِّم، ثم يصيلِّ ركعتني، ثم يسلِّم؛ ألن 

قد بَيَّنت وفصلت اإلمجال  -ريض اهلل عنها-اعئشة 
اآلخر عند مسلم، حيث  يف هذا احلديث يف حديثها

يصيلِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: )اكن رسول اهلل 
فيما بنَْي أن يَفرغ من صالة الِعشاء إىل الفجر، 
إحدى َعرَشة ركعة، يُسلِّم بنَْي لك ركعتني، ويوتر 

: )صالة -صىل اهلل عليه وسلم-بواحدة(. مع قوهل 
عن ُحْسِنِهنَّ  الليل َمثىَْن َمثىَْن( متفق عليه.  "فال تََسل

َوُطولِِهّن" أي: ال تسأل عن كيفيتهن، فإنهن يف اغية 
احلُسن والكمال يف جودة القراءة وطول القيام 
جود.  وكذلك األربع األخرية ركعتني  كوع والسُّ والرُّ
ركعتني، فال تَسأل عن ُحسنها وكماهلا يف جودة 
جود.  "ثم يصيلَّ  كوع والسُّ  القراءة وطول القيام والرُّ

ثالثا" ظاهر هذا: أنه يرَسدهن رَسَْدا من غري فَصل، ثم 
كعة األخرية، لكن رواية اعئشة األخرى  يسلِّم يف الرَّ
بَيَّنت أنه يسلِّم من ركعتني، ثم يوتر بواحدة، ونصه :" 
يُسلِّم بنَْي لك ركعتني، ويوتر بواحدة "، فدل ذلك ىلع 

ئشة: أنه َيْفِصل بني اثلالث بالتَّسليم.  "قالت اع
فقلت يا رسول اهلل: أَتَنام قبل أن تُوتر؟" أي: كيف 
تَنام قبل أن تصيلِّ الِوتر. "فقال: يا اعئشة إن َعييَْنَّ 

صىل اهلل -َتنَاَماِن وال يَنام قليِْب" واملعىن: أن قَلبه 
ال يَغيب كما تَغيب عيناه، بل يُدرك  -عليه وسلم

بْطه، ويَشعر بكل يَشء ومن ذلك: ُمرااعة الوقت وَض 
 .وهلذا اكنت رؤية األنبياء ويْح 

berbeda? Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- lalu menjawab 

bahwa tidak ada perbedaan antara salat malam beliau 

pada bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya, 

sebab dahulunya beliau salat malam sepanjang tahun 

dengan tidak pernah menambah bilangan rakaatnya 

dari sebelas rakaat. Lalu Aisyah menjelaskan perihal 

tatacara salat malam beliau dengan perkataannya, 

“Beliau salat empat rakaat.” Maksudnya adalah bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat dua rakaat lalu 

bersalam, kemudian salat lagi dua rakaat lalu 

bersalam; karena Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- telah 

menjelaskan dan memperinci apa yang disebutkan di 

dalam hadis ini pada hadis lainnya yang diriwayatkan 

oleh Imam Muslim, dia berkata, “Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melakukan salat malam antara 

setelah salat Isya` sampai menjelang fajar sebanyak 

sebelas rakaat, beliau bersalam pada setiap dua rakaat 

dan mengerjakan witir satu rakaat.” Dan juga dikuatkan 

sabda beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, “Salat 

malam itu dua rakaat dua rakaat.” (Muttafaq 'Alaihi). 

Perkataan Aisyah, “Jangan tanya akan bagus dan 

lamanya” yakni Anda jangan tanya tentang 

tatacaranya, karena tentu salat beliau sangat baik dan 

sempurna seperti bagusnya bacaannya serta lamanya 

berdiri, rukuk, dan sujudnya. Demikian juga dengan 

empat rakaat terakhir yaitu dilakukan dua rakaat dua 

rakaat, janganlah Anda bertanya akan bagus dan 

sempurnanya salatnya seperti bagusnya bacaannya 

serta lamanya berdiri, rukuk, dan sujudnya. Perkataan 

Aisyah, “Lalu beliau salat tiga rakaat”; secara tekstual 

jelas bahwa salat witir dilakukan secara 

berkesinambungan tanpa jeda salam, lalu bersalam 

pada rakaat terakhir, namun riwayat Aisyah lainnya 

menerangkan bahwa beliau bersalam setelah dua 

rakaat, lalu salat witir dengan satu rakaat, bunyi 

redaksinya adalah, “Beliau bersalam di antara setiap 

dua rakaat dan mengerjakan witir dengan satu rakaat.” 

Ini menjunjukkan bahwa beliau memisahkan antara 

ketiga rakaat tersebut dengan salam. Aisyah bertanya, 

“Wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum salat 

witir?” yakni bagaimana engkau tidur sebelum salat 

witir? Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 

“Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, 

tetapi hatiku tidak tidur.” Maknanya adalah bahwa hati 

beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak tidur 

sebagaimana kedua mata beliau tidur, bahkan beliau 

mengetahui dan dapat merasakan segala sesuatu. 

Termasuk dari hal itu adalah beliau bisa 

memperhatikan waktu dan menepatinya (meskipun 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < اخلصائص انلبوية اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 أن قيام الليل إحدى عرشة ركعة يوتر منها بواحدة. .1
ائل بأكرث مما سأل؛ وجه ذلك: أنه سأهلا .2  .عن صالته يف رمضان، فأجابته عن صالته يف رمضان ويف غريه، وعن صفتها إجابة السَّ

نة يف صالة الليل إطاتلها .3  . أن السُّ

اِخ .4 تيب مع الرتَّ  .جواز االسرتاحة بني ركعات صالة القيام؛ لقوهلا: "أربعا ثم أربعا " وثم تفيد الرتَّ

 .ن خصائصهال ينتقض بانلوم وهذا م -صىل اهلل عليه وسلم-أن وضوء انليب  .5

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم ، 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
بلوغ املرام، تأيلف  رشح السالم سبل. بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

د اهلل بن : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عب
يل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ م تسه 2003 - ـه 1423عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

م فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن  2006 _ه  1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م إرس

ُ
 .اء بنت عرفةصالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (11268) الرقم املوحد:

 

tertidur). Oleh karena itu mimpi para Nabi adalah 

wahyu. 



ةماعلا ثيداحألا
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -َعِدي بن حاتم ـريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

  اتَُّقوا انلَّار ولو بِِشقر تمرة
Berlindunglah kalian dari api neraka 

meskipun hanya dengan (bersedekah) 
separuh kurma. 

 :احلديث .1537
قال: سمعت  -ريض اهلل عنه-عن َعِدي بن حاتم 

اتَُّقوا انلَّار ولو »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
-ويف رواية هلما عنه، قال: قال رسول اهلل «. بِِشقِّ تمرة

ما منكم من أحد إال »: -صىل اهلل عليه وسلم
َسيلَكُِّمه َربُّه ليس بينه وبينه تُرمُْجان، فينظر أْيَمن منه 

شْ 
َ
م، وينظر أ َم منه فال يَرى إال ما فال يرى إال ما َقدَّ

َ
أ

م، وينظر بني يديه فال يرى إال انلار تَلقاء وجهه،  قَدَّ
 «.فاتقوا انلار ولو بِشقِّ تمرة، فمن لم جيد فِبلَكمة طيِّبة

** 

1537. Hadis: 

Dari 'Adiy bin Hātim -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: 

Saya mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Berlindunglah kalian dari api neraka 

meskipun hanya dengan (bersedekah) separuh 

kurma.” Dalam suatu riwayat darinya disebutkan, ia 

berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Setiap kalian pasti akan diajak bicara oleh 

Rabb-nya, tidak ada penerjemah antara dia dengan 

Allah, lalu dia melihat ke sebelah kanannya, namun 

yang terlihat hanyalah apa yang telah dikerjakannya (di 

dunia), dan melihat ke sebelah kiri, namun yang terlihat 

hanyalah apa yang telah dikerjakannya (di dunia), lalu 

dia melihat ke depan, namun yang dia lihat hanyalah 

neraka yang terpampang di hadapannya. Karena itu, 

berlindunglah kalian dari api neraka walaupun hanya 

dengan (bersedekah) separuh kurma, dan barang 

siapa yang tidak memilikinya, maka hendaklah 

(berlindung dari neraka) dengan kata-kata yang baik". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن اهلل سبحانه وتعاىل سيلكم لك إنسان ىلع حدة يوم 
القيامة، بدون مرتجم، فينظر عن يمينه فال يرى إال 
ما قدم من العمل، وينظر عن يساره فال يرى إال ما 

العمل، وينظر بني يديه فال يرى إال انلار  قدم من
: -عليه الصالة والسالم-تلقاء وجهه، فقال انليب 

فاتقوا انلار ولو أن تصدقوا بنصف تمرة أو أقل. فإن 
لم جيد نصف تمرة يتصدق بها ويتيق بها انلار، فليتق 
انلار بكلمة طيبة؛ ألن العمل الصالح ييق صاحبه 

 .انلار

** 

Sesungguhnya Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- akan 

berbicara dengan setiap manusia pada hari kiamat 

nanti tanpa penerjemah. Lalu dia melihat ke sebelah 

kanannya, namun yang terlihat hanyalah apa yang 

telah dikerjakannya (di dunia), diapun melihat ke 

sebelah kiri namun yang terlihat hanyalah apa yang 

telah dikerjakannya (di dunia), lalu dia melihat ke depan 

dan yang dia lihat hanyalah neraka terpampang di 

hadapannya. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Karena itu berlindunglah kalian dari 

api neraka walaupun hanya dengan bersedekah 

separuh kurma atau kurang dari itu. Barang siapa yang 

tidak memiliki apa-apa meskipun cuma separuh kurma 

untuk ia sedekahkan dan untuk melindungi dirinya dari 

api neraka, maka hendaklah ia berlindung dengan 

kata-kata yang baik; karena sesungguhnya amal saleh 

itu akan melindungi pelakunya dari api neraka. 
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 :معاين املفردات
 .اتَُّقوا انلار : اجعلوا بينكم وبينها من العمل الصالح ما حيفظكم من دخوهلا •

 .ِشّق : شق اليشء: نصفه •

مجان : هو اذلي يرتجم الالكم، أي: ينقله من لغة إىل لغة أخرى •  .الرتُّ

 ."ووقع يف رواية عند ابلخاري: "فينظر عن يمينهأْيَمن منه : أي: يمنيه،  •

َم منه : أي: شماهل، ووقع يف رواية عند ابلخاري: "ثم ينظر عن شماهل •
َ
ْشأ

َ
 ."أ

 ."تِلَقاَء وجهه : جهة اللقاء واملقابلة، واملعىن: مقابلة وجهه، ووقع يف رواية عند ابلخاري: "ثم ينظر بني يديه فتستقبله انلار •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع الصدقات واتلخلق باخلصال احلميدة، واملعاملة باللطف ولني الالكم .1

قرب اهلل تعاىل من عبده يوم القيامة، إذ ليس بينهما حجاب وال واسطة وال ترمجان، فليحذر املؤمن من خمالفة أمر ربه، فإن الشاهد هو  .2
 .احلاكم

 . ال ينفعه يشء يوم القيامة إال عمله الصالح مسؤويلة اإلنسان عن عمله، فليحرص ىلع صالح العمل، فإنه .3

 .ينبيغ ىلع املرء أن ال حيتقر ما يتصدق به، ولو اكن يسريا، فإنه وقاية من انلار .4

 .أن الصدقة ولو قلت تنيج من انلار؛ لقوهل: )اتقوا انلار ولو بشق تمرة( .5

 .هوم، يعرفه املخاطب بهإثبات صفة الالكم هلل تعاىل، وأنه سبحانه وتعاىل يتلكم بكالم مسموع مف .6

 .من أعظم املنجيات من انلار، اإلحسان إىل اخللق باملال واألقوال .7

ته ىلع فعل اخلريات .8 مَّ
ُ
 .حث انليب صىل اهلل عليه وسلم أ

 .إثبات ابلعث بعد املوت .9

 . إثبات احلساب يوم القيامة .10

 . إثبات رؤية املؤمنني ربَّهم يوم القيامة .11

 .-تعاىل- برتك املنكرات؛ حىت ال خيجل املؤمن إذا وقف بني يدي اهلل اتلحيل بفعل الطااعت، واتلخيل .12

 املراجع:املصادر و

ه. 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
م.  1997 - ـه 1418يم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  ................................................................. بهجة انلاظرين، تأيلف: سل

ه. 1407ه، الطبعة الرابعة عرش  1397.............................. نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ه.     1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:                        .........................              

 ه.  1428وىل، ......................... رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق:  د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األ
انلجاة الطبعة: األوىل، ..................................... صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق 

ق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء ه. ................................................ صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقي1422
 ال رسِم بن الكريم عبد: حتقيق سعدي، آل نارص بن الرمحن عبد: تأيلف األبرار، قلوب بهجة. .................................. بريوت –الرتاث العريب 

 .ه1422 األوىل: الطبعة واتلوزيع، للنرش الرشد مكتبة: انلارش ادلريين،
   (6615) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبداهلل  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الظلم : هو جماوزة احلد، وعدم إيصال احلق ملستحقه •

 .الشح : شدة ابلخل مع احلرص •

 .محلهم : اكن سببًا لفعلهم •

 .سفكوا دماءهم : أي: قتل بعضهم بعًضا •

 .استحلوا حمارمهم : أحلوا ما حرم اهلل عليهم •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اجتناب الظلم وابلخل .1

 .مر اهلل إىل حسيةاألمور املعنوية تتحول يوم القيامة بأ .2

 .احلث ىلع العدل والكرم والسخاء .3

اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، 
واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من اكن قبلكم، 

محلهم لَع أن سفكوا دماءهم، واستحلوا 
 حمارمهم

 

Jauhilah perbuatan zalim, karena 
sesungguhnya kezaliman itu adalah 

kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah 
sifat kikir, karena kikir telah 

membinasakan orang-orang sebelum 
kalian. Sifat kikir telah menyebabkan 

mereka menumpahkan darah dan 
menghalalkan apa-apa yang diharamkan 

atas mereka. 

 :احلديث .1538
قال قال  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبداهلل 

م؛ فإن اتقوا الظل»: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
حَّ  ؛ فإن الشُّ حَّ الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشُّ
ْهلَك من اكن قبلكم، محلهم ىلع أن سفكوا 

َ
أ

 «.دماءهم، َواْستََحلُّوا حمارمهم

** 

1538. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdullah -raḍiyallahu 'anhumā- ia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Jauhilah perbuatan zalim, karena 

sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada 

hari kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena kikir telah 

membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir 

telah menyebabkan mereka menumpahkan darah dan 

menghalalkan apa-apa yang diharamkan atas mereka”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اجتنبوا ظلم انلاس وظلم انلفس والظلم يف حق اهلل؛ 
ألن اعقبته أشد يوم القيامة، واجتنبوا أيًضا ابلخل 
مع احلرص، وهو نوع من الظلم، وهذا ادلاء قديم بني 

ا لقتل بعضهم، وإباحة ما حرم اهلل األمم؛ فاكن سببً 
 .من املحرمات

** 

Yakni: Jauhilah kezaliman terhadap manusia, 

kezaliman terhadap diri sendiri, dan kezaliman 

terhadap hak Allah, karena kezaliman itu balasannya 

sangat keras pada hari Kiamat. Dan jauhi pula sifat kikir 

yang sangat keterlaluan, karena kikir itu termasuk jenis 

kezaliman. Dan penyakit ini adalah penyakit lama sejak 

umat-umat terdahulu, serta merupakan salah satu 

sebab terjadinya pembunuhan di antara mereka dan 

pembolehan apa yang diharamkan Allah dari hal-hal 

yang diharamkan. 
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 .الظلم سبب للعقاب األيلم الشديد، وهو من كبائر اذلنوب .4

 .اتلاكلب ىلع ادلنيا واحلرص عليها، وابلخل كثرًيا ما جير انلاس إىل املعايص واآلثام، ويوقعهم يف الفواحش واملنكرات .5

 املراجع:املصادر و

ه. نزهة املتقني 1423ي، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابور
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 1987ه، 1407رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  

 .م1997ه،  1418ي، الطبعة: األوىل سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوز
   (5787) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 بعري : الواحد من اإلبل •

 .فا من اجلُوع واتلََّعبحلق ظهره ببطنه : يعين: أصبح ضعي •

واّب  •  .ابلهائم : لكُّ ذات أربع قوائم من ادلَّ

 .املعجمة : أي: ال تتلكم فتَُعرِبّ عن أملها وتعبها •

 .فاركبوها صاحلة : أي: فاركبوها إذا اكنت قوية تستطيع الركوب •

 .لكوها صاحلة : أي: ال ترتكوها حىت ُيْهِلكها الضعف من اجلوع أو املرض •

 :فوائد احلديث
 .اهلل عز وجل األمر بتقوى .1

 .وجوب اإلحسان إىل احليوان، بعدم حتميله أكرث من اذلي يستطيع .2

 .األمر باملحافظة ىلع األموال وعدم إتالفها .3

اتقوا اهلل يف هذه ابلهائم الُمْعَجمة، فارَكُبوها 
  صاحلة، ولُكُوها صاحلة

Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah 

dalam urusan hewan-hewan ini, maka 
tunggangilah ia dalam keadaan baik, dan 

makanlah ia dalam keadaan baik.” 

 :احلديث .1539
مرفواعً: مرَّ  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن عمرو 

ببعري قد حَلِق َظْهُره  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
اتقوا اهلل يف هذه ابلهائم الُمْعَجمة، »ببَْطِنِه، فقال: 

 «.فارَكبُوها صاحلة، ولُكُوها صاحلة

** 

1539. Hadis: 

Dari Sahl bin 'Amr -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

Rasulullah Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam pernah 

melewati seekor unta yang punggungnya hampir 

menyentuh perutnya (sangat kurus), maka beliau 

bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan 

hewan-hewan ini, maka tunggangilah ia dalam 

keadaan baik, dan makanlah ia dalam keadaan baik.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم بعريا قد لصق ظهُره 
ببطنه من شدة اجلوع، فأَمر صىل اهلل عليه وسلم 

فْق بابلهائم،  وأنه جيب ىلع اإلنسان أن يعاملها بالرِّ
معاملة حسنة فال يَُكِلّفها ما ال تستطيع، وال ُيَقرِصّ 
ْكل أو رُشْب، فإن ركبها بعد اكنت صاحلة 

َ
ها يف أ يف حِقّ

 .للركوب، وإن أكلها اكنت صاحلة للطعام

** 

Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wa sallam pernah melihat 

seekor unta yang punggungnya hampir menyentuh 

perutnya disebabkan oleh rasa lapar yang hebat, maka 

beliau Shallallâhu ‘Alaihi wa Sallam pun 

memerintahkan untuk bersikap lemah-lembut terhadap 

hewan, dan bahwa setiap insan wajib 

memperlakukannya dengan baik; (dengan) tidak 

membebaninya pekerjaan yang tidak disanggupinya, 

tidak melalaikan haknya untuk makan dan minum, 

sehingga jika ia mengendarainya, ia layak untuk 

ditunggangi. Jika (akan) dimakan, maka ia pun layak 

untuk dimakan. 
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 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
د. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف  -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
خ حممد بن صالح رشح رياض الصاحلني؛ للشي -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -العرصية. 

 بلنان –دار الفكر، بريوت -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
حُ  اتلَّنويرُ -. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة ِغريِ  اجلَاِمع رَشْ د إبراهيم مكتبة دار السالم، الصنعاين،املح إسماعيل بن حممد الصَّ د إسحاق حممَّ قق: د. حممَّ

 .م 2011 - ـه 1432الطبعة: األوىل، -الرياض 
   (5935) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 انليه عن َحلْق بعض شعر الرأس دون بعض لغري حاجة؛ ملا فيه من التشبه بأهل الكتاب. .1
 .جواز حلق شعر الرأس لكه، وجواز تركه برشط عدم التشبه بالنساء .2

 .فيه نيه أويلاء األمور عن حلق بعض شعر الصبية وترك بعضه وإن اكن القلم مرفواع عنهم .3

 .الصيب من فعل املحرمات وىلع أويلاء أمورهم نهيهم عدم جواز تمكني .4

 .بيان اهتمام اإلسالم باملظهر اخلاريج وحتسينه مما يؤدي إىل تمزي املسلم .5

 املراجع:املصادر و

بن   ـه السنن الكربى، تأيلف: أمحد 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـهرياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف  1421شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

ِجْستا 1428انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل،  ين، حتقيق: حممد حميي  ـه   سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
 .تب اإلساليمادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    صحيح اجلامع الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املك

   (8906) الرقم املوحد:

 Cukurlah semuanya atau biarkan"  اْحلُِقوهُ لُكَّه، أو اتُْرُكوه لكَّه
semuanya"! 

 :احلديث .1540
قال: رأى رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

صبيًّا قد ُحِلق بعض شعر  -صىل اهلل عليه وسلم-
احلقوه »رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: 

 «.لكه، أو اتركوه لكه

** 

1540. Hadis: 

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melihat seorang anak yang dicukur 

sebagian rambutnya dan sebagiannya lagi dibiarkan. 

Lantas beliau melarang mereka melakukan hal itu 

seraya bersabda, "Cukurlah semuanya atau biarkan 

semuanya"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َصِبيًّا قد ُحلق  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى رسول اهلل 
عضه، وهذا الفعل يُسىم بعض شعر رأسه وتُرك بَ 

القزع، َفنََهاُهم عن أن يفعلوا ذلك بالصيب مرة ثانية، 
وقال هلم: ال حُيلق جزء منه ويرتك ابلقية، وهذا انليه 
إما ىلع الكراهة وإما ىلع اتلحريم، فينبيغ اجتنابه 

 .مطلًقا

** 

Makna Hadis: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah melihat seorang anak kecil yang dicukur 

sebagian rambut kepalanya dan sebagiannya lagi 

dibiarkan. Lantas beliau melarang mereka melakukan 

hal itu untuk kedua kalinya kepada anak kecil. Beliau 

bersabda kepada mereka, "Janganlah sebagian 

rambutnya dicukur dan sebagian lagi dibiarkan!" 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

480 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

رجال من  -صَّل اهلل عليه وسلم-استعمل انليب 
لما األزد يقال َل: ابن اللتبية لَع الصدقة، ف

قدم، قال: هذا لكم، وهذا أهدي إيل، فقام 
لَع املنْب  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 فحمد اهلل وأثىن عليه

 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengangkat seorang dari Bani al-Azd 

bernama Ibnu al-Lutbiyyah sebagai 
pengumpul sedekah (zakat). Ketika dia 

datang (ke Madinah), ia berkata, "Ini untuk 
kalian (zakat) dan ini hadiah untukku." 
Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- berdiri di atas mimbar dan memuji 
Allah serta menyanjung-Nya 

 :احلديث .1541
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب محيد الساعدي 

رجال من األزد  -لمصىل اهلل عليه وس-استعمل انليب 
يقال هل: ابن اللُّتِْبيَِّة ىلع الصدقة، فلما قدم، قال: هذا 

، فقام رسول اهلل  ْهِدَي ِإيَلَّ
ُ
صىل اهلل -لكم، وهذا أ

ىلع املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه، ثم قال:  -عليه وسلم
أما بعد، فإين أستعمل الرجل منكم ىلع العمل مما »

: هذا لكم وهذا هدية َوالَّيِن اهلل، فيأيت فيقول
أهديت إيل، أفال جلس يف بيت أبيه أو أمه حىت تأتيه 
هديته إن اكن صادقا، واهلل ال يأخذ أحد منكم شيئا 
بغري حقه إال ليق اهلل تعاىل، حيمله يوم القيامة، فال 
أعرفن أحدا منكم ليق اهلل حيمل بعرًيا هل راَُغٌء، أو 

ثم رفع يديه حىت ُرِؤي  «بقرًة هلا ُخَواٌر، أو شاة َتيَْعرُ 
 .«امهلل هل بَلَّْغُت »بياض ِإْبَطيِْه، فقال: 

** 

1541. Hadis: 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat seorang 

dari Bani al-Azad bernama Ibnu al-Lutbiyyah sebagai 

pengumpul sedekah (zakat). Ketika dia datang (ke 

Madinah), ia berkata, "Ini untuk kalian (zakat) dan ini 

hadiah untukku." Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- berdiri di atas mimbar dan memuji Allah 

serta menyanjung-Nya lalu bersabda, "Sesungguhnya 

aku telah mengangkat seseorang di antara kalian untuk 

melakukan tugas yang telah diberikan Allah kepadaku 

lalu orang itu datang dan berkata, 'Ini untuk kalian 

(zakat) dan ini hadiah untukku.' Sekiranya dia benar, 

kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapak atau 

ibunya hingga hadiah itu datang. Demi Allah, 

seseorang di antara kalian yang mengambil sesuatu 

tanpa hak, niscaya ia bertemu dengan Allah -Ta'ālā- 

sambil membawa apa yang diambilnya pada hari 

kiamat. Maka jangan sampai aku mengetahui salah 

seorang dari kalian bertemu Allah sambil membawa 

unta yang bersuara atau sapi yang melenguh atau 

kambing yang mengembik'." Selanjutnya beliau 

mengangkat kedua tangannya hingga terlihat warna 

putih kedua ketiaknya lalu bersabda, "Ya Allah, aku 

sudah menyampaikan." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رجاًل من األزد  -صىل اهلل عليه وسلم-لكف انليب 
يقال هل ابن اللتبية جبمع الصدقة، فلما قدم املدينة 
بعد رجوعه من العمل، أشار إىل بعض ما معه من 
املال، وقال هذا لكم معرش املسلمني، وهذا أهدي 

ىلع املنرب  -صىل اهلل عليه وسلم-إيّل، فقام رسول اهلل 
وحيذرهم من هذا الفعل، فحمد اهلل يلعلم انلاس 

وأثىن عليه ثم قال: أما بعد فإين أجعل الرجل منكم 
اعمال ىلع العمل من العمل اذلي جعل اهلل يل 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menugaskan 

seorang lelaki dari al-Azdu bernama Ibnu al-Lutbiyyah 

untuk menghimpun zakat. Ketika dia kembali ke 

Madinah sepulangnya melaksanakan tugas, ia 

memberi isyarat kepada sebagian harta yang 

dibawanya dan berkata, "Ini untuk kalian, wahai kaum 

muslimin dan ini hadiah untukku." Lantas Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri di atas mimbar untuk 

memberitahu dan memperingatkan orang-orang 

mengenai perbuatan tersebut. Beliau memuji Allah dan 

menyanjungnya lalu bersabda, "Sesungguhnya aku 

telah mengangkat seseorang di antara kalian untuk 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو محيد عبد الرمحن بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .استعمل : لكف انليب صىل اهلل عليه وسلم جبمع الصدقة •

 .األزد : قبيلة من قبائل العرب •

 .هدي إيل : اهلدية: اليشء يعطى ىلع وجه اتلوددأ •

 .املنرب : هو اليشء املرتفع اذلي خيطب من فوقه الواعظ أو خطيب اجلمعة •

 .أثىن عليه : اثلناء: هو اذلكر اجلميل •

 .والين اهلل : جعل يل ترصفا فيه ووالية عليه •

 .بعري : انلاقة أو اجلمل •

 .راغء : صوت اإلبل •

 .خوار : صوت ابلقر •

 َعر : تصيحَتيْ  •

 .بياض إبطيه : ابلياض اذلي ليس بانلاصع. واإلبط: اجلزء اذلي حتت الكتف •

 :فوائد احلديث
 .من أخذ أموال انلاس بابلاطل فضحه اهلل ىلع رؤوس األشهاد .1

 .ما من ظالم إال ويأيت بما ظلم به يوم القيامة .2

 .األسلوب انلبوي يف انلصيحة هو اتلعميم ال التشهري .3

 .يف ابليت الرزق جيلب بالسيع ال باجللوس .4

 .استحباب رفع ايلدين يف ادلاعء .5

 املراجع:املصادر و

مد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق 1422فؤاد عبدابلايق, ط 

م  املعجم 1987اعم  1العريب. مجهرة اللغة, تأيلف: أبوبكر حممد بن احلسن األزدي, املحقق: رمزي منري بعلبيك, انلارش: دار العلم للماليني, ط
اض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن الوسيط, تأيلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة, انلارش: دار ادلعوة. بهجة انلاظرين رشح ري

اتلرصف فيه من الزكوات والغنائم، فيأيت أحدهم من 
عمله، فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت يل! أفال 

ه إن جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه حىت تأتيه هديت
اكن صادقا يف قوهل، واهلل ال يأخذ أحد منكم معارش 
العمال ىلع األعمال شيئا مما يعطاه وهو اعمل بغري 
حق إال ليق اهلل حيمله يوم القيامة ىلع رقبته، وإن 
اكن بعريا أو بقرة أو شاة. ثم رفع يديه وبالغ يف الرفع 
حىت رأى الصحابة ريض اهلل عنهم بياض إبطية، ثم 

 . قد بلغت ثالث مراتقال امهلل

melakukan salah satu tugas yang diberikan Allah 

kepadaku untuk mengaturnya berupa (mengumpulkan) 

zakat dan harta rampasan perang. Lantas seseorang 

kembali dari tugasnya lalu berkata, "Ini untuk kalian dan 

ini hadiah untukku." Sekiranya dia benar, kenapa tidak 

duduk saja di rumah bapak atau ibunya hingga hadiah 

itu datang. Demi Allah, wahai para petugas (pengumpul 

zakat), tidaklah seseorang di antara kalian yang 

mengambil sesuatu yang diberikan kepadanya atas 

tugasnya sebagai pengumpul zakat tanpa hak, 

melainkan dia akan bertemu dengan Allah sambil 

membawa sesuatu itu di lehernya, meskipun seekor 

unta, sapi atau kambing." Lantas beliau mengangkat 

kedua tangannya sangat tinggi sehingga para sahabat 

-raḍiyallāhu 'anhum- melihat warna putih kedua 

ketiaknya lalu bersabda, "Ya Allah, aku sudah 

sampaikan." Beliau mengucapkannya tiga kali. 
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عمل عليكم عبد اسمعوا وأطيعوا، وإن است
  حبَش، كأن رأسه زبيبة

Dengarkanlah dan taatilah oleh kalian, 
walaupun orang yang dipercayakan untuk 
memimpin kalian adalah seorang hamba 

sahaya Ḥabasyi (Ethiopia), yang kepalanya 
seperti kismis. 

 :احلديث .1542
-قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

اسمعوا وأطيعوا، وإن »: -هلل عليه وسلمصىل ا
 «.استعمل عليكم عبد حبيش، كأن رأسه زبيبة

** 

1542. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Dengarkanlah dan taatilah oleh kalian, walaupun 

orang yang dipercayakan untuk memimpin kalian 

adalah seorang hamba sahaya Ḥabasyi (Ethiopia), 

yang kepalanya seperti kismis." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الزموا السمع والطاعة، لوالة األمور، حىت لو استعمل 
عليكم عبد حبيش أصاًل وفراًع وخلقًة، كأن رأسه 
زبيبة؛ ألن شعر احلبشة ليس كشعر العرب؛ 

رؤوسهم حلق كأنها الزبيب، فاحلبشة يكون يف 
وهذا من باب املبالغة يف كون هذا العامل عبدا 
حبشيا أصال وفراع، قوهل: ))وإن استعمل(( يشمل 
األمري اذلي هو أمري السلطان، وكذلك السلطان. فلو 
فرض أن سلطانا غلب انلاس واستوىل وسيطر وليس 
من العرب؛ بل اكن عبدا حبشيا فإن علينا أن نسمع 

فهذا احلديث يدل ىلع وجوب طاعة والة  ونطيع.
األمور إال يف معصية اهلل، ملا يف طاعتهم من اخلري 
واألمن واالستقرار وعدم الفوىض وعدم اتباع اهلوى. 
أما إذا عيص والة األمور يف أمر تلزم طاعتهم فيه؛ 
فإنه حتصل الفوىض، وحيصل إعجاب لك ذي رأي 

تكرث الفنت، برأيه، ويزول األمن، وتفسد األمور، و
فلهذا جيب علينا حنن أن نسمع ونطيع لوالة أمورنا 
إال إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية اهلل فربنا 
وربهم اهلل هل احلكم، وال نطيعهم فيها؛ بل نقول هلم: 
أنتم جيب عليكم أن تتجنبوا معصية اهلل، فكيف 

ه تأمروننا بها؟ فال نسمع لكم وال نطيع. ثم إن مما ينب
عليه أن ما يأمر به والة األمور ينقسم إىل ثالثة 
أقسام: القسم األول: أن يكون اهلل قد أمر به، مثل 
أن يأمرونا بإقامة اجلماعة يف املساجد، وأن يأمرونا 
بفعل اخلري وترك املنكر، وما أشبه ذلك، فهذا واجب 

** 

Hendaknya kalian senantiasa mendengar dan taat 

kepada para pemimpin, walaupun orang yang 

dipercayakan untuk memimpin kalian adalah seorang 

hamba sahaya Habasyi (Ethiopia) tulen; asalnya, 

keturunannya dan posturnya, yang kepalanya seperti 

kismis. Sebab, rambut orang Habasyah tidak seperti 

rambut orang Arab. Orang-orang Habasyah memiliki 

rambut yang melingkar-lingkar laksana kismis (kriting). 

Ini bentuk ungkapan hiperbol mengenai keadaan orang 

yang dijadikan pemimpin itu sebagai seorang budak 

sahaya Habasyah; asal dan keturunannya. Hadis ini 

menunjukkan kewajiban taat kepada para pemimpin 

kecuali dalam hal kemaksiatan kepada Allah karena 

dalam ketaatan kepada mereka mengandung 

kebaikan, keamanan, ketenteraman, tidak ada 

kekacauan dan tidak mengikuti hawa nafsu. 

Sedangkan jika pemimpin tidak ditaati dalam urusan-

urusan yang seharusnya ditaati, maka akan timbul 

kekacauan, muncullah kekaguman setiap pemilik 

pendapat terhadap pendapatnya sendiri, hilanglah rasa 

aman, rusaklah segala urusan dan banyak terjadi 

fitnah. Karena itu, kita wajib mendengar dan menaati 

para pemimpin kecuali jika mereka memerintahkan kita 

pada kemaksiatan. Jika mereka memerintahkan kita 

bermaksiat kepada Allah, maka Tuhan kita dan mereka 

adalah Allah. Dia memiliki keputusan dan kita tidak 

boleh menaati mereka dalam kemaksiatan ini. Justru 

kita harus mengatakan kepada mereka, "Seharusnya 

kalian menjauhi maksiat kepada Allah, bagaimana 

mungkin kalian memerintahkannya kepada kami? Kami 

tidak akan mendengar dan menaati kalian.Sabda 

beliau, "walaupun orang yang dipercayakan untuk 

memimpin kalian," mencakup pemimpin yang 

merupakan pemimpin yang ditunjuk sultan, demikian 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

484 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اسمعوا : أي ما قال أمراؤكم •

 .وأطيعوا : أي أطيعوهم يف غري معصية •

ر عليكم ووظف • مِّ
ُ
 .استعمل : أ

 .عبد حبيش : مملوك أسود •

من وجهني: أوال: أنه واجب أصال. اثلاين: أنه أمر به 
. القسم اثلاين: أن يأمرونا بمعصية اهلل، والة األمور

فهذا ال جيوز نلا طاعتهم فيها مهما اكن، مثل أن 
يقولوا: ال تصلوا مجاعة، أحلقوا حلاكم، أنزلوا 
ثيابكم إىل أسفل، اظلموا املسلمني بأخذ املال أو 
الرضب أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر ال يطاع وال حيل 

اصحهم وأن نقول: نلا طاعتهم فيه، لكن علينا أن نن
اتقوا اهلل، هذا أمر ال جيوز، ال حيل لكم أن تأمروا 
عباد اهلل بمعصية اهلل. القسم اثلالث: أن يأمرونا 
بأمر ليس فيه أمر من اهلل ورسوهل بذاته، وليس فيه 
نيه بذاته، فيجب علينا طاعتهم فيه؛ اكألنظمة اليت 
يستنونها ويه ال ختالف الرشع، فإن الواجب علينا 
طاعتهم فيها واتباع هذه األنظمة وهذا اتلقسيم، فإذا 
فعل انلاس ذلك؛ فإنهم سيجدون األمن واالستقرار 
والراحة والطمأنينة، وحيبون والة أمورهم، وحيبهم 

 .والة أمورهم

juga sultan itu sendiri. Seandainya terjadi ada seorang 

penguasa yang mengalahkan manusia, menguasai 

mereka dan ia bukan orang Arab, tetapi seorang budak 

sahaya Habasyi, maka kita wajib mendengar dan taat. 

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa apa yang 

diperintahkan oleh para pemimpin itu terbagi menjadi 

tiga bagian: Bagian pertama: sesuatu yang sudah 

diperintahkan oleh Allah, seperti Dia telah 

memerintahkan kita untuk menegakkan salat jamaah di 

masjid, memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan 

dan meninggalkan kemungkaran dan sebagainya. Ini 

menjadi wajib dari dua segi: Pertama: ini sudah wajib 

dari awalnya; Kedua: ini diperintahkan oleh para 

pemimpin.Bagian kedua: bila para pemimpin 

memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah. Kita 

tidak boleh menaati mereka dalam masalah ini 

bagaimanapun keadaannya. Seperti mereka 

mengatakan, "Janganlah kalian salat berjamaah, 

cukurlah jenggot kalian, turunkan pakaian kalian 

hingga ke bawah mata kaki, zalimilah orang-orang 

Muslim dengan mengambil harta, memukul atau 

lainnya. Ini adalah perintah yang tidak boleh ditaati dan 

kita tidak boleh menaati mereka dalam hal ini. Hanya 

saja kita harus menasehati mereka dengan 

mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah. Ini hal yang 

tidak boleh. Kalian tidak boleh memerintahkan hamba 

Allah untuk bermaksiat kepada-Nya."Bagian ketiga: 

mereka memerintahkan kita dengan perintah yang 

pada hakekatnya tidak berasal dari Allah dan Rasul-

Nya, dan pada hakekatnya tidak ada larangan 

padanya. Kita wajib menaati mereka dalam hal ini, 

seperti aturan-aturan yang mereka tetapkan yang tidak 

bertentangan dengan syariat. Kita berkewajiban untuk 

menaati mereka dalam hal ini dan mengikuti sistem-

sistem dan pembagian ini. Jika orang-orang melakukan 

hal ini, niscaya mereka akan menemukan rasa aman, 

stabilitas, ketenangan dan ketenteraman. Mereka akan 

mencintai para pemimpinnya, dan para pemimpinnya 

akan mencintai mereka. 
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 .أسود صغري جعد الشعر رأسه زبيبة : •

 :فوائد احلديث
 .وجوب طاعة ويل األمر فيما ليس بمعصية دون انلظر إىل لونه أو جنسه .1

 .ال جيوز تويلة العبد اإلمامة، وإنما ُذكر يف احلديث من باب املبالغة يف الطاعة، أو إذا تغلب قهرا .2

 .من أهداف ادلعوة مجع لكمة املسلمني، والعمل ىلع ما حيقق وحدة املجتمع اإلساليم .3

 .أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوىض وزال انلظام وزال األمن وحل اخلوف .4

 .استدل ابلخاري بهذا احلديث ىلع جواز إمامة املفتون واملبتدع .5

 املراجع:املصادر و

بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  ، لإلمام أيب عبد اهلل حممد-اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري 
 ـهبهجة  1423 ـهتطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 1422

بن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ا
ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض 1407ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,  1426

 .ه1430ريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب الع
   (6382) الرقم املوحد:
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اقرأ: قل هو اهلل أحد، والُمَعورَذتنَْيِ حني تمِس 
  وحني تصبح، ثالث مرات تكفيك من ُك يشء

"Ucapkanlah, "Qul Huwallahu Ahad dan Al-
Mu'awidzatain saat berada di sore hari dan 

ketika berada di pagi hari sebanyak tiga 
kali, maka akan mencukupkanmu dari 

segala sesuatu". 

 :احلديث .1543
قال: قال يل  -ريض اهلل عنه -عن عبد اهلل بن ُخبَيْب

اقرأ: قل هو اهلل »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
أحد،والُمَعوَِّذتنَْيِ حني تميس وحني تصبح، ثالث 

 «.تكفيك من لك يشء مرات

** 

1543. Hadis: 

Dari Abdullah bin Khubaib -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda kepadaku, "Ucapkanlah, "Qul Huwallahu 

Ahad dan Al-Mu'awidzatain saat berada di sore hari 

dan ketika berada di pagi hari sebanyak tiga kali, maka 

akan mencukupkanmu dari segala sesuatu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جاء هذا احلديث بهذا اتلوجيه انلبوي الفريد ، 
واذلي حيث املسلم ىلع االعتصام بذكر اهلل تعاىل، 

تعاىل حفظه اهلل ، فهنا يرشد انليب  فمن حفظ اهلل
صىل اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن خبيب ريض اهلل 
عنه وأمته لكها من خلفه أن من حافظ ىلع قراءة 
سورة اإلخالص واملعوذتني ثالث مرات حني يصبح 
وحني يميس فإن اهلل تعاىل يكفيه لك يشء، ويف هذا 
 احلديث فضيلة عظيمة ، ومنقبة جليلة للك مؤمن

يسىع تلحصني نفسه من سائر الرشور واملؤذيات، 
وقد تضمن هذا احلديث الالكم ىلع ثالث سور 

سورة اإلخالص }قل هو اهلل أحد{  -عظيمة، ويه:  أ
اليت أخلصها اهلل تعاىل نلفسه فلم يذكر فيها شيئا إال 
يتعلق بنفسه جل وعال  لكها خملصة هلل عز وجل ثم 

تعاىل فيه خُمْلَصة  اذلي يقرأها يكمل إخالصه هلل
وخُمَلِّصة، ختلص قارئها من الرشك، وقد بني انليب 
صىل اهلل عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن ولكنها 

سورة الفلق، وقد تضمنت  -ال جتزئ عنه. ب
االستعاذة من رش ما خلق اهلل تعاىل، واالستعاذة من 
رش الليل وما حوى من املؤذيات ، ومن رش السحرة 

فجمعت أغلب ما يستعيذ منه املسلم واحلسد ، 
سورة انلاس، وقد استوعبت أقسام  -وحيذره. ج

اتلوحيد  }رب انلاس{ توحيد الربوبية }ملك انلاس{ 
األسماء والصفات ألن امللك ال يستحق أن يكون 

** 

hadis ini mengandung pengarahan kenabian yang unik, 

yang menyuruh orang muslim untuk selalu konsekwen 

mengingat Allah Ta'ala. Barangsiapa menjaga Allah 

Ta'ala, niscaya Allah menjaganya. Di sini Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunjukkan 

kepada Abdullah bin Khubaib -raḍiyallāhu 'anhu- dan 

umat beliau seluruhnya yang datang setelahnya, 

bahwa barangsiapa memelihara bacaan surat Al-Ikhlas 

dan Al-Mu'awidzatain tiga kali saat berada di pagi hari 

dan ketika berada di sore hari, maka Allah akan 

mencukupkannya dari segala sesuatu. hadis ini 

mengandung keutamaan yang besar dan pangkat yang 

agung bagi setiap mukmin yang berusaha untuk 

membentengi dirinya dari segala kejahatan dan 

gangguan. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ . راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 : أي: قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب انلاس املعوذتني •

 تكفيك لك يشء : عن بقية األذاكر وتكفيك  الرشور اليت يمكن أن تطرأ للعبد ، فيه حرز وحصن هل من اهلل تعاىل •

 :فوائد احلديث
ا أخذ مضجعه ، ويمسح استحباب قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني يف الصباح واملساء ، وقد اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يقرؤها يف كفيه إذ .1

 بهما من من جسمه مجيع ما وصلت إيله يداه

 املراجع:املصادر و

–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

صحيح  -ه. 1422د زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، حمم عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
، «كنوز رياض الصاحلني -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح  -ه 1430الطبعة األوىل -حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا
ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -ه. سنن أيب داود 1426  -بريوت سنن الرتمذي  -سليمان بن األشعث السِّ

رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب -فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد 
ه( حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه: 303م السنن الكربى للنسايئ )املتوىف:  1975 - ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية،  -احلليب 

 م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة 
   (6082) الرقم املوحد:

ملاك إال بتمام أسمائه وصفاته }هلإ انلاس{ األلوهية 
}من رش الوسواس اخلناس اذلي يوسوس يف صدور 

اس من اجلنة وانلاس{ فختمت باالستعاذة من رش انل
 .وساوس الشيطان
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن حبان واحلاكم، أما النسايئ فرواه يف الكربى لكن من حديث أيب هريرة راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ابلاقيات : أي اللكمات اليت تبىق لصاحبها من حيث اثلواب •

 .: هو اتلزنيه، معناه تزنيهاً لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقاتسبحان اهلل : التسبيح •

 .اهلل أكرب : اتلكبري يعين اتلعظيم، أي اهلل تعاىل أعظم من لك يشء •

 .احلمد هلل : اتلحميد: هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه •

 .ملعىن ال حتول من حال إىل حال إىل إال بمشيئة اهلل تعاىلال حول وال قوة إالباهلل : وا •

 :فوائد احلديث
 .فضل اذلكر بهذه الصيغة .1

 أن مما يبىق لإلنسان بعد موته هو العمل الصالح .2

 .ابلاقيات الصاحلات ما ورد يف هذا اذلكر .3

 "انفراد اهلل باأللوهية، يف قوهل: "ال هلإ إال اهلل .4

 "ان اهللتزنيه اهلل عن لك ماال يليق به يف قوهل: "سبح .5

 ."أن أفعال اهلل تعاىل وصفاته لكها متضمنة للحمد ألنها لكها هلا حكمة قد نعلمها أو ال نعلمها، كما يف قوهل: "احلمد هلل .6

 .إثبات قدرة اهلل وقوته ىلع حتويل األمور من حال إىل حال .7

 ،ِ ُ وَُسْبَحاَن اَّللَّ احِلَاُت اَل إََلَ إالَّ اَّللَّ ابْلَاقَِياُت الصَّ
 ِ ةَ إالَّ بِاَّلَلَّ ِ َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ َْمُد َّلِلَّ ْكَْبُ َواحلْ

َ
ُ أ   َواَّلَلَّ

Amalan-amalan yang kekal lagi saleh 
adalah (ucapan): Lā ilāha illallāh; 

Subḥānallāh; Allāhu Akbar; Alḥamdulillāh; 
Lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh. 

 :احلديث .1544
 ، ِ ، وَُسبَْحاَن اَّللَّ ُ احِلَاُت، اَل إهَلَ إالَّ اَّللَّ ابْلَاِقيَاُت الصَّ

 ِ َة إالَّ بِاَّلَلَّ ، َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ ِ ، َواحْلَْمُد َّلِلَّ ْكرَبُ
َ
ُ أ  َواَّلَلَّ

** 

1544. Hadis: 

Amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah (ucapan): 

Lā ilāha illallāh; Subḥānallāh; Allāhu Akbar; 

Alḥamdulillāh; Lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh. 

 اهدهصحيح بشو  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan syahid-syahidnya Derajat hadis: 

يف هذا احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر بهذه 
الصيغة، ملا فيه من معاين التسبيح واتلقديس 
واتلعظيم هلل جل وعال و ملا فيه من محد اهلل ىلع 
أفعاهل فال حيلة للعبد وال حركة وال استطاعة إال 

وة يف بمشيئة اهلل تعاىل، فال حول يف دفع الرش، وال ق
حتصيل خري، إال باهلل جل وعال.  فهذه اللكمات بهذه 
املعاين العظيمة يه مما يبىق أثره ونفعه للمؤمن بعد 

 .موته

** 

Hadis ini merupakan dalil keutamaan zikir dengan 

redaksi ini, karena di dalamnya terkandung makna 

tasbih, pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah -

Jalla wa 'Alā- dan karena di dalamnya terkandung 

pujian kepada Allah atas perbuatannya yang tidak ada 

daya, gerak dan kemampuan bagi seorang hamba 

selain tunduk atas kehendak-Nya. Tidak ada daya 

untuk menolak keburukan dan kekuatan untuk 

mendatangkan kebaikan, kecuali dengan bantuan 

Allah -Jalla wa 'Alā-. Kalimat-kalimat dengan makna 

yang agung ini adalah yang akan kekal dampak dan 

manfaatnya bagi seorang mukmin setelah 

kematiannya. 
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 املراجع:املصادر و

، أبو حاتم، ادلاريم، البُسيت، ترتيب: األمري عالء ادلين اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ملحمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ، اتلميِم
 يلع بن بلبان الفاريس، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة، بريوت. املستدرك ىلع الصحيحني، أليب عبد اهلل

. بريوت –حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، ط دار الكتب العلمية احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه انليسابوري املعروف بابن ابليع، 
 سلسلة. بريوت – الرسالة مؤسسة ط شليب، املنعم عبد حسن: حتقق النسايئ، اخلراساين، يلع بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليب الكربى، السنن

ين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األبلاين، ط مكتبة املعارف للنرش ادل نارص حممد الرمحن عبد أليب وفوائدها، فقهها من ويشء الصحيحة األحاديث
منحة العالم  واتلوزيع، الرياض. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.

دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ  يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط
د بن صالح صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حمم

 ..ألوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديثالعثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة ا
   (5477) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

490 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ِ مِْن الُْمْؤمِِن  َحبُّ إىَل اَّللَّ
َ
الُْمْؤِمُن الَْقوِيُّ َخرْيٌ وَأ

، اْحرِْص لََعَ َما َيْنَفُعك  ِعيِف، َويِف ُُكٍّ َخرْيٌ الضَّ
ِ َواَل    َتْعِجزْ َواْسَتِعْن بِاَّلَلَّ

 

Orang Mukmin yang kuat lebih baik dan 
lebih dicintai Allah darpada orang Mukmin 
yang lemah. Masing-masing memiliki sisi 
kebaikan. Maka fokuslah pada apa yang 

bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan 
kepada Allah dan jangan lemah". 

 :احلديث .1545
مرفواًع: "املؤمن  -اهلل عنه ريض-عن أيب هريرة 

القوي، خرٌي وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، ويف 
لكٍّ خرٌي  اْحِرْص ىلع ما ينفعك، واْستَِعْن باهلل وال 
َتْعِجْز، وإن أصابك يشء، فال تقل لو أين فعلت اكن 
كذا وكذا، ولكن قل َقَدُر اهلل وما شاء فعل، فإن لو 

 تفتح عمل الشيطان".

** 

1545. Hadis: 

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

"Orang Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai 

Allah darpada orang Mukmin yang lemah. Masing-

masing memiliki sisi kebaikan. Maka fokuslah pada apa 

yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada 

Allah dan jangan lemah! Jika ada sesuatu yang 

menimpamu, maka jangan katakan, "Andai aku 

melakukan ini maka tentu hasilnya seperti ini," tetapi 

ucapkanlah, "Ini adalah ketetapan Allah, apa yang 

dikehendaki-Nya, maka Dia melakukannya," karena 

kata-kata "andai" bisa membuka peluang untuk setan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املؤمن القوي يف إيمانه، وليس املراد القوي يف بدنه، 
خري من املؤمن الضعيف، وأحب إىل اهلل من املؤمن 
الضعيف، وأن املؤمن القوي والضعيف إن استويا 

ه متعٍد إىل غريه، أما باإليمان، فإن القوي نفع
الضعيف فنفعه قارص ىلع نفسه، بهذا اكن القوي 
أفضل من الضعيف، ويف لٍكّ خرٌي؛ ئلال يتوهم أحد 
من انلاس أن املؤمن الضعيف ال خري فيه، بل املؤمن 
الضعيف فيه خري، فهو خري من الاكفر بال شك. ثم 

أمته وصية جامعة  -صىل اهلل عليه وسلم-وىصَّ انليب 
عة، فأمرهم باالجتهاد يف حتصيل وفعل ما ينفعهم، مان

سواء يف ادلين أو يف ادلنيا، فإذا تعارضت منفعة ادلين 
ومنفعة ادلنيا فتقدم منفعة ادلين؛ ألن ادلين إذا 
صلح صلحت ادلنيا، أما ادلنيا إذا صلحت مع فساد 
ادلين فإنها تفسد.  وأن يستعينوا باهلل ولو ىلع اليشء 

يركنوا إىل الكسل والعجز. ثم أمرهم  اليسري، وأن ال
بعدما حرصوا وبذلوا اجلهد واستعانوا باهلل واستمروا 
ىلع الفعل إذا خرج األمر ىلع خالف ما يريدون أن 
ال يقولوا: لو أنا فعلنا لاكن كذا؛ ألن هذا األمر فوق 
إرادتهم، فاملرء يفعل ما يؤمر به، واهلل اغلب ىلع أمره، 

** 

Seorang Mukmin yang kokoh keimanannya -

maksudnya bukan kuat fisiknya- lebih baik daripada 

seorang Mukmin yang lemah, dan lebih dicintai Allah 

daripada seorang Mukmin yang lemah. Seorang 

Mukmin yang kuat dan Mukmin yang lemah jika 

kualitas keimanannya sama, maka kemanfaatan 

Mukmin yang kuat bisa menjangkau kepada orang lain. 

Sedangkan Mukmin yang lemah, maka 

kemanfaatannya hanya untuk dirinya sendiri. Dengan 

neraca seperti ini, Mukmin yang kuat tentu lebih utama 

daripada Mukmin yang lemah. Namun masing-masing 

dari keduanya memiliki potensi yang baik, ini 

dinyatakan agar tidak menimbulkan kesan bahwa 

Mukmin yang lemah tidak ada kebaikan sama sekali 

padanya, tetapi Mukmin yang lemah memiliki kebaikan 

dan tentu tidak diragukan lagi bahwa ia jauh lebih baik 

daripada orang kafir. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memberi wasiat kepada umatnya 

dengan wasiat yang menyeluruh. Beliau 

memerintahkan mereka untuk bersungguh-sungguh 

menghasilkan dan melaksanakan hal-hal yang 

bermanfaat untuk diri mereka, baik terkait urusan 

agamanya ataupun dunianya. Jika kepentingan agama 

dan kepentingan dunia bertentangan, maka yang harus 

dikedepankan adalah kepentingan agama, karena jika 

agamanya baik, maka dunianya ikut baik. Dan apabila 

urusan dunianya baik tetapi dibarengi dengan rusaknya 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .املؤمن القوي : أي القوي يف إيمانه، وما يقتضيه اإليمان •

 .فعل األسباب املرشوعة اليت تنفع يف ادلنيا واآلخرةاحرص : احلرص هو بذل اجلهد واستفراغ الوسع، ب •

 .استعن باهلل : اإلاعنة يه طلب العون واملساعدة، أي اطلب اإلاعنة يف مجيع أمورك من اهلل تعاىل ال من غريه •

 .ال تعجز : ال تكسل فتفعل فعل العاجز، وهو غري القادر •

ر اهلل •  . هذا اليشء وقضاه، ورويت بفتح ادلال خمففة، واملعىن هذا احلاصل قََدر اهلل وقضائهقدر اهلل : قدر: بتشديد ادلال وفتح القاف، أي قدَّ

 :فوائد احلديث
 .يستفاد من احلديث أن اإليمان يتفاوت .1

 .استحباب القوة يف األعمال؛ ألنه حيصل بها من الفائدة ما ال حيصل بالضعف .2

غريه، أما الضعيف فنفعه قارص ىلع نفسه، بهذا اكن القوي أفضل  أن املؤمن القوي والضعيف إن استويا باإليمان، فإن القوي نفعه متعٍد إىل .3
 .من الضعيف

 .-عز وجل-أن املؤمن القوي كما أنه خري من املؤمن الضعيف، فإنه كذلك أحب إىل اهلل  .4

 .، وأنها تتفاوت ِبسب تفاوت اإليمان-عز وجل-إثبات صفة املحبة هلل  .5

 .أن اإلنسان ينبيغ أن حيرص ىلع ما ينفعه، ويرتك ما ال ينفعه .6

 .يستفاد من احلديث أنه ىلع اإلنسان أن حيذر العجز وابلطالة وتعطيل األسباب .7

 .أن األشياء ثالثة إما أن فيها نفع أو رض أو ال نفع وال رض، فأول مأمور به، واثلاين منيه عنه، واثلالث ال مأمور به وال منيه عنه .8

 .ه جيب ىلع املؤمن أن يطلب معونة اهلل هل يف لك أموره، وال يعتمد ىلع نفسهأن .9

 .يف احلديث إثبات القدر، وأنه فوق لك األسباب .10

 .-عز وجل-يف احلديث إثبات املشيئة هلل  .11

 املراجع:املصادر و

للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن  صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام،
وزي، البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجل

الوساوس واألحزان وانلدم وأما لكمة لو فتفتح 
واهلموم. ولكن ىلع املرء أن يقول ما ورد، ومعناه: 

 -عز وجل-هذا تقدير اهلل وقضاؤه، وما شاء اهلل 
 .فعله

agama, maka lambat laun duniapun ikut hancur. 

Hendaklah mereka memohon pertolongan hanya 

kepada Allah, meskipun untuk hal yang paling remeh. 

Dan hendaknya mereka tidak condong untuk berleha-

leha dan bermalas-malasan. Beliau juga mengingatkan 

agar tidak berandai-andai saat tujuannya tidak sesuai 

dengan keinginan dengan berkata, "Andai saya 

melakukan ini pasti hasilnya seperti ini", karena 

masalah hasil itu di luar kemampuan mereka. 

Seseorang hanya menjalankan apa yang diperintahkan 

dan Allah yang menentukan hasil akhirnya. Berandai-

andai seperti di atas bisa membuka peluang was-was, 

sedih, penyesalan dan gelisah. Tetapi dia harus 

mengucapkan hal-hal yang bisa menumbuhkan 

optimisme baru, "Sungguh ini adalah ketetapan Allah 

dan apapun yang dikehendaki-Nya pasti Dia lakukan." 
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ان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوز
 .السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل

   (5493) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 أن اخللطة إذا اكن يرتتب عليها خري فيه أفضل من العزلة. .1
، أما إذا اكن نفعه قارًصا ىلع نفسه فقد تفضل هل العزلةفضل االختالط بانلاس ما لم يؤد إىل ارتك .2  .اب حمرم، خاصة إذا اكن نفعه متعدٍّ

 .تفاضل انلاس يف اإليمان .3

 أن اإلنسان إذا خاف ىلع دينه بكرثة الرشور وانتشار الفنت وَضُعَف عن اإلنكار فهذا العزلة يف حقه أفضل، وهذا هو املؤمن الضعيف وفيه .4
 .خري

 .ىلع االختالط بانلاس، ملعرفة أحواهلم، ومعاجلة أمورهم -اهلل عليه وسلم صىل-حث انليب  .5

 .-عز وجل-الصرب ىلع أذى انلاس يف سبيل ادلعوة إىل اهلل  .6

 املراجع:املصادر و

يم (، وإبراه3(، وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس بن َسْورة الرتمذي، أبو عيىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج
 القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة البن ماجه، ابن سنن. مرص –(، ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4عطوة عوض ) ـج

حممد نارص  الرمحن عبد أليب وزيادته، الصغري اجلامع صحيح. احلليب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء دار ط ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق
، الطبعة ادلين األبلاين، ط املكتب اإلساليم. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية

اإلملام بفقه األحاديث من اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل 

َذاُهْم 
َ
ِي َُيَالُِط انلَّاَس، َويَْصِْبُ لََعَ أ الُْمْؤِمُن اذلَّ

ِي اَل  َُيَالُِط انلَّاَس َواَل يَْصِْبُ لََعَ  َخرْيٌ ِمْن اذلَّ
َذاُهمْ 

َ
 أ

 

Orang Mukmin yang bergaul dengan 
manusia dan sabar atas gangguan mereka, 
lebih baik dari orang Mukmin yang tidak 
bergaul dengan manusia dan tidak sabar 

atas gangguan mereka 

 :احلديث .1546
-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

املؤمن اذلي خيالط »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
انلاس, ويصرب ىلع أذاهم خري من اذلي ال خيالط 

 .«انلاس وال يصرب ىلع أذاهم

** 

1546. Hadis: 

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- 

meriwayatkan dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

beliau bersabda, "Orang Mukmin yang bergaul dengan 

manusia dan sabar atas gangguan mereka, lebih baik 

dari orang Mukmin yang tidak bergaul dengan manusia 

dan tidak sabar atas gangguan mereka." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ديلل ىلع فضل خمالطة انلاس هذا احلديث 
واالجتماع بهم، وأن املؤمن اذلي يداخل انلاس 
وجيتمع بهم، ويصرب ىلع ما يصبه من األذى بسبب 
نصحهم وتوجيههم، أفضل من املؤمن اذلي ال خيالط 
انلاس بل ينفرد عن جمالسهم ويزنوي عنهم أو يعيش 

 .بمفرده، ألنه ال يصرب ىلع أذاهم

** 

Hadis ini merupakan dalil keutamaan bergaul dengan 

manusia dan berkumpul dengan mereka. Orang 

Mukmin yang bergaul dan berkumpul dengan manusia 

dan sabar dengan gangguan yang menimpa mereka 

disebabkan nasihat dan pengarahannya kepada 

mereka, lebih utama dari orang Mukmin yang tidak 

bergaul dengan manusia, bahkan tidak duduk di 

majelis mereka dan menjauh dari mereka atau hidup 

sendirian karena mereka tidak sabar terhadap 

gangguannya. 
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تبة بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املك
 .اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث

   (5492) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود والرتمذي راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حماسن أخيه ومعايبهِمْرآُة : أي هو اكآللة ليك يرى  •

 :فوائد احلديث
لع ىلع عيب يف أخيه أو خطأ أو زلل فإنه ينبهه وينصحه إىل هذه األخطاء ويرشده إىل كيفية اتلخلص منها .1  .أن املسلم إذا اطَّ

 .أن الواجب ىلع املسلم أن يزين وجيمل أخاه املسلم عند انلاس بإزالة أخطائه وزالته .2

 .نه قد يرى فيك من األخطاء ما ال ترىاحلث ىلع أن تقبل انلصح واإلرشاد من أخيك؛ أل .3

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. صيدا   -سنن أيب داود -  حممد - الرتمذي سنن -. بريوت –سليمان بن األشعث السِّ
 –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -وض ع عطوة وإبراهيم ابلايق عبد فؤاد وحممد شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق الرتمذي، ، عيىس بن

- 1428 األوىل الطبعة-اجلوزي  ابن دار طبعة-الفوزان اهلل عبد تأيلف:املرام بلوغ رشح يف العالم منحة -. م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص
 بفقه اإلملام تسهيل-. م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة–مة املكر مكة– األسدي مكتبة -البسام اهلل عبد تأيلف:املرام بلوغ رشح األحاكم توضيح

 بن حممد/ السالم سبل -.  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث
حقق أحاديثه وعلق عليه: -صحيح األدب املفرد لإلمام ابلخاري  -تاريخ.  وبدون طبعة بدون -احلديث دار -(ه1182: املتوىف) الصنعاين، إسماعيل

 .م 1997 - ـه 1418الطبعة: الرابعة، -دار الصديق للنرش واتلوزيع  -حممد نارص ادلين األبلاين
   (5494) الرقم املوحد:

ِخيِه الُْمْؤِمنِ 
َ
 Seorang mukmin adalah cermin (untuk)  الُْمْؤِمُن ِمْرآةُ أ

saudaranya mukmin lainnya 

 :احلديث .1547
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ِخيِه الُْمْؤِمِن »قال:  -اهلل عليه وسلم
َ
 .«الُْمْؤِمُن ِمْرآُة أ

** 

1547. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), “Seorang mukmin adalah cermin 

(untuk) saudaranya mukmin lainnya.” 

 إسناده حسن  :درجة احلديث
** 

Sanadnya hasan Derajat hadis: 

يف احلديث وصف نبوي بديع، وتشبيه بليغ، يبني 
وحيدد مسؤويلته موقف األخ املسلم من أخيه، 

جُتَاَهُه، فريشده إىل حماسن األخالق فيفعلها، وإىل 
مساوئ األخالق فيجتنبها، فهو هل اكملرآة الصقيلة 
اليت تريه نفسه ىلع احلقيقة. وهذا يفيد وجوب 
انلصح للمؤمن، فإذا اطلع ىلع يشء من عيوب أخيه 
وأخطائه نبهه عليها وأرشده إىل إصالحها، لكن 

 .ن انلصح يف املأل فضيحةبينه وبينه، أل

** 

Dalam hadis ini terdapat potret nabawi yang 

mengagumkan dan perumpamaan yang dalam; yang 

menjelaskan sikap seorang muslim terhadap 

saudaranya, serta menetapkan tanggung jawabnya 

terhadap (saudara)nya, lalu menuntunnya untuk 

melakukan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang 

buruk. Maka ia seperti cermin bening yang dapat 

memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Ini 

menunjukkan kewajiban memberi nasehat kepada 

seorang mukmin, sehingga jika ia menemukan sebuah 

aib atau kesalahan pada saudaranya, ia akan 

mengingatkannya dan menuntunnya agar 

memperbaikinya. Namun (itu dilakukannya) antara dia 

dan saudaranya saja, karena memberi nasehat di 

depan umum itu (tidak lain adalah) 

mempermalukannya (menelanjanginya). 
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رواه الرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربى وهو عندهم من حديث احلسني بن يلع مسنًدا، وذكر النسايئ أنه من حديث يلع بن أيب  راوي احلديث:
 طالب مرسال.

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

 :معاين املفردات
 .ابلخيل : اكمل ابلخل، وأصل ابلخل: منع اليشء عن مستحقه •

 ذكرت عنده : سمع ذكري •

 :فوائد احلديث
 .عنوان الشح، وديلل خبث انلفس، وسوء الطوية -صىل اهلل عليه وسلم-ترك الصالة ىلع انليب  -1 .1

 .أن يصيل عليه -صىل اهلل عليه وسلم-أمر ملن ذكر عنده انليب  -2 .2

 .فهو حمروم األجر -صىل اهلل عليه وسلم-يب من لم يصل ىلع انل -3 .3

 املراجع:املصادر و

بهجة -2ه. 1399بريوت، الطبعة األوىل، -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم-1
؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، -نن الرتمذيس وهو–اجلامع الصحيح -3انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار -4ه. 1388مرص، الطبعة اثلانية، -حتقيق أمحد شاكر وآخرين، مكتبة احلليب
دمشق، الطبعة -قيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حت-5بريوت. -الكتاب العريب

املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش -7القاهرة. -فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي، دار احلديث-6ه. 1428األوىل، 
داهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عب-8بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية. -املكتب اإلساليم
بريوت، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة-9ه. 1399بريوت، الطبعة اثلانية، -املكتب اإلساليم

  ابلخيل من ذكرت عنده، فلم يصل يلع
Orang bakhil adalah orang yang namaku 

disebut padanya namun ia tidak berṣalawat 
untukku. 

 :احلديث .1548
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

ابَلِخيُل َمْن ُذِكْرُت ِعنَْدُه، فَلَْم »: -صىل اهلل عليه وسلم
 َّ  «.يَصلِّ يلَعَ

** 

1548. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Orang bakhil adalah 

orang yang namaku disebut padanya namun ia tidak 

berṣalawat untukku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ابلخيل"، أي: الاكمل يف ابلخل، "من ُذكرت عنده"، "
أي: ُذكر اسِم بمسمع منه، "فلم يصل يلع"؛ ألنه 
بامتناعه من الصالة عليه قد شح وامتنع من أداء 
حق يتعني عليه أداؤه، وألنه خبل ىلع نفسه حني 
حرمها صالة اهلل عليه عرشاً إذا هو صىل واحدة، فهو 

ب أن جياد عليه، شبه كمن أبغض اجلود حىت ال حي
 .تركه الصالة عليه ببخله بإنفاق املال يف وجوه الرب

** 

"Orang bakhil" maksudnya, orang yang sangat bakhil, 

"adalah orang yang namaku disebut padanya", yakni 

namaku disebut dari jarak yang ia bisa mendengarnya, 

"namun ia tidak berṣalawat untukku", sebab dengan 

keengganannya berṣalawat untuk beliau, ia sudah 

menunjukkan sifat kikir dan menolak menunaikan hak 

yang wajib ia tunaikan. Pula, karena ia bakhil terhadap 

dirinya sendiri ketika menghalangi dirinya dari 

mendapatkan 10 kali ṣalawat Allah apabila ia 

berṣalawat satu kali. Jadi, ia seperti orang yang benci 

berderma karena dirinya tidak suka diberi derma. 

Keengganannya berṣalawat untuk Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- diserupakan dengan kebakhilannya 

dari menginfakkan harta dalam berbagai lini kebaikan. 
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ج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه: شعيب ه( حققه وخر303السنن الكربى للنسايئ )املتوىف:  -10ه. 1407الطبعة الرابعة عرش، 
 م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –األرناءوط مؤسسة الرسالة 

   (5403) الرقم املوحد:
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ر بها •  .َمَزاِمرُي : الِمْزَمار: اآللة اليت يَُزمَّ

 :فوائد احلديث
 . سفرحتريم تعليق األجراس، حىت ال تفوت بركة حضور املالئكة، وخاصة تعليقها ىلع وسائل الركوب يف ال .1

 .اجلََرس فيه تََشبُّه بناقوس انلصارى .2

 .حتريم املعازف لكها؛ ألنه مزمار الشيطان .3

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ،  1430كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل:  محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث 1997 -ه 1418سنة النرش:  
 .ه 1428رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، . بريوت –العريب 

   (8946) الرقم املوحد:

يَطان  ".Lonceng adalah seruling setan"  اجَلَرُس َمَزاِمرُي الشَّ

 :احلديث .1549
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يَطاناجلَ »قال:  -عليه وسلم  «.َرُس َمَزاِمرُي الشَّ

** 

1549. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Lonceng adalah seruling setan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ن األجراس اليت أ -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
تُعلق ىلع ابلهائم: آلة من آالت الشيطان اليت يُشغل 

 .بها انلاس ويرصفهم عما ُخلقوا من أجله

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa lonceng-lonceng yang 

digantungkan pada binatang adalah salah satu alat 

yang digunakan setan untuk menyibukkan para walinya 

dan memalingkan mereka dari apa yang menjadi tujuan 

penciptaan mereka. Dari pembahas. 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .متاع : ما ينتفع به ويستمتع •

 :فوائد احلديث
 .حلها اهلل لعباده دون رسف أو خميلةجيوز اتلمتع بطيبات ادلنيا اليت أ .1

 .الرتغيب يف اختيار املرأة الصاحلة ألنها عون للزوج ىلع طاعة ربه .2

 .خري متاع ادلنيا ما اكن يف طاعة اهلل أو أاعن عليها .3

 املراجع:املصادر و

رشح  املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين
بن  رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. كشف املشلك من حديث الصحيحني, تأيلف: مجال ادلين أبو الفرج عبدالرمحن

ين يلع اجلوزي, حتقيق: يلع حسني ابلواب, انلارش: دار الوطن. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادل
 1987 - 1407اعم  14مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف, مؤسسة الرسالة, ط 

   (5794) الرقم املوحد:

 Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik  ادلنيا متاع، وخري متاعها املرأة الصاحلة
perhiasannya adalah wanita salehah 

 :احلديث .1550
 -ريض اهلل عنهما-بن العاص عن عبد اهلل بن عمرو 

 .«ادلنيا متاع، وخري متاعها املرأة الصاحلة»مرفواعً: 

** 

1550. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amr -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Dunia itu perhiasan dan 

sebaik-baik perhiasannya adalah wanita salehah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ادلنيا بما فيها يشء يتمتع به حيناً من الوقت ثم يزول، 
ولكن أفضل متاع هذه ادلنيا الزائلة املرأة الصاحلة، 
اليت تعني ىلع اآلخرة، وقد فرسها انليب صىل اهلل 
عليه وسلم بقوهل: ))إذا نظر إيلها رسته وإذا أمرها 

 .إذا اغب عنها حفظته يف نفسها وماهل((أطاعته و

** 

Dunia dan isinya adalah kenikmatan sesaat yang bakal 

lenyap. Tapi, kenikmatan paling utama di dunia fana ini 

adalah wanita salehah. Yaitu wanita yang mendukung 

urusan akhirat. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

menjelaskan ini dalam sabdanya, "Jika suami 

memandangnya, maka ia menyenangkannya. Jika 

menyuruhnya, ia menaatinya dan jika suaminya pergi, 

ia menjaga kehormatan suaminya pada dirinya dan 

hartanya". 
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 الك.رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .الراكب : أي: املسافر •

الفعل الراكب شيطان : أي: معه شيطان يصاحبه فيُْغويه، أو هو شبه الشيطان؛ ألن الشيطان من اعدته االنفراد يف األماكن اخلايلة، أو أن هذا  •
 .حيمله عليه الشيطان

 .ركب : أي: مجاعة •

 :فوائد احلديث
 .وصحبة، واتلنفري من سفر الواحد أو االثنني؛ ألن االثنني ربما أصاب أحدهما يشء فيبىق اآلخر منفردا احلث ىلع السفر يف مجاعة .1

 .الشيطان َيبُْعد عن اجلماعة؛ تلعاونهم وتذكري بعضهم بلعض .2

الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، واثلالثة 
  ْكبرَ 

Satu orang pengendara adalah satu setan, 
dua orang pengendara adalah dua setan, 

sedangkan tiga pengendara adalah 
rombongan musafir. 

 :احلديث .1551
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما 

الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، »مرفواًع: 
 «.واثلالثة َرْكب

** 

1551. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', "Satu orang pengendara adalah satu 

setan, dua orang pengendara adalah dua setan, 

sedangkan tiga pengendara adalah rombongan 

musafir". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

اتلنفري من سفر الواحد، وكذلك من سفر االثنني، 
وهذا يف األماكن اخلايلة اليت ال يمر عليها أحٌد، 
والرتغيب يف السفر يف ُصْحبة ومجاعة، أما الواحد 
فظاهر، وذلك حىت جيد من يساعده إذا احتاج أو إذا 

يْطاِن، وأما االثنني  مات وحىت ال يصيبه َكيُْد الشَّ
فربما أصاب أحدهما يشء فيبىق اآلخر منفرًدا، وأما 
يف زماننا فالسفر بالسيارة وحنوها يف الطرق الرسيعة 
املأهولة باملسافرين فال يعد السفر فيها وحدة وال 
يكون الراكب شيطانًا؛ ألنَّ هؤالء املسافرين 
اكلقافلة، مثل الطريق بني مكة والرياض أو مكة 

ن يف الطرق املنقطعة غري املعمورة وجدة، ولك
باملسافرين يعد وحدة ويكون داخاًل يف هذا 

 .احلديث

** 

Ini adalah peringatan agar jangan melakukan safar 

seorang diri, atau safar berdua. Hal ini apabila jalan 

yang dia lalui sepi tidak dilewati orang. Bila satu orang 

jelas, agar dia dapat meminta tolong bila dibutuhkan 

atau bila meninggal dan agar tidak menjadi korban tipu 

daya setan. Sedangkan dua orang, boleh jadi yang 

satu kena sesuatu hingga tinggal satu orang saja. 

Adapun di zaman kita, bepergian dengan mobil dsb di 

jalan lapang penuh dengan para musafir tidak 

dikatakan menyendiri dan seorang pengendara tidak 

dikatakan setan karena mereka safar seperti kafilah. 

Contoh jalan Mekkah - Riyadh atau Mekkah - Jeddah. 

Akan tetapi di jalan yang terasing, sepi dari musafir 

maka itu dianggap seorang diri dan tercakup makna 

hadis. 
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 املراجع:املصادر و

رشكة مكتبة ومطبعة -عوض حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة  -سنن الرتمذي  -
 وآخرون مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: املحقق حنبل بن أمحد اإلمام مسند -. م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 

ِجْستاين   - داود أيب سنن -. م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة الرسالة مؤسسة الرتيك املحسن عبد بن اهلل عبد د: إرشاف سليمان بن األشعث السِّ
 للنرش غراس مؤسسة - األبلاين ادلين، نارص حممد- األم – داود أيب صحيح -. بريوت –حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. صيدا 

صححه ورقمه وخرج أحاديثه -نس بن مالك األصبيحأ بن مالك: املؤلف -مالك اإلمام موطأ -. م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة الكويت واتلوزيع،
 عصام: حتقيق- الشواكين يلع بن حممد -األوطار نيل  -. م 1985 - ـه 1406-بلنان –دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -وعلق عليه: حممد فؤاد عبد ابلايق

رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود  املعبود عون م1993 - ـه1413 األوىل: الطبعة -مرص احلديث، دار -الصبابطي ادلين
 -ه.  1415بريوت الطبعة: اثلانية، -وإيضاح علله ومشالكته / حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، ، العظيم آبادي: دار الكتب العلمية 

 األوىل،: الطبعة-بريوت –دار الكتب العلمية -عطا، حممد يلع معوض حتقيق: سالم حممد-االستذاكر:أبو عمر بن عبد الرب بن اعصم انلمري القرطيب 
 مأمون خليل: بها اعتىن- الشافيع الصدييق ابلكري إبراهيم بن عالن بن حممد بن يلع حممد/الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل -. م2000 - 1421

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح   -م.  2004 - ـه 1425ة: الرابعة، الطبع -بلنان – بريوت واتلوزيع، والنرش للطباعة املعرفة دار -شيحا
 .ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي  -ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

   (5938) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .السفر قطعة من العذاب : ملا فيه من املشقة مع فراق األحباب •

 :فوائد احلديث
 .استحباب تعجيل الرجوع إىل األهل بعد قضاء الوطر .1

 .كراهة اتلغرب عن األهل لغري حاجة .2

 اإلقامة عند األهل خري من السفر .3

 املراجع:املصادر و

ياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز ر
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار 1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

ه. رشح صحيح مسلم؛ 1426مد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حم1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري

 Bepergian (safar) itu bagian dari siksaan  السفر قطعة من العذاب

 :احلديث .1552
السفر قطعة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

من العذاب، يمنع أحدكم طعامه ورشابه ونومه، 
ْل إىل  فإذا قَض أحدكم َنْهَمتَُه من سفره، فليَُعجِّ

 .«أهله

** 

1552. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Bepergian (safar) itu bagian dari 

siksaan. Orang tersebut menghalangi (mengurangi) 

makan, minum dan tidurnya. Jika salah seorang dari 

kalian telah menyelesaikan keperluannya, hendaklah ia 

segera kembali kepada keluarganya." 

 حصحي  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قوهل: "السفر قطعة من العذاب"، أي: جزء منه، واملراد 
بالعذاب: األلم انلاشئ عن املشقة؛ ملا حيصل يف 
الركوب وامليش من ترك املألوف. وقوهل: "يمنع 
أحدكم نومه وطعامه ورشابه"، معناه يمنعه كماهلا 
وذليذها؛ ملا فيه من املشقة واتلعب ومقاساة احلر 

ف ومفارقة األهل واألصحاب وخشونة والربد واخلو
العيش، ألن املسافر مشغول ابلال، وال يأكل ويرشب 
كطعامه ورشبه العادي يف أيامه العادية، وكذلك يف 
انلوم، فإذا اكن كذلك، فلريجع اإلنسان إىل الراحة إىل 
أهله وبدله؛ يلقوم ىلع أهله بالراعية واتلأديب وغري 

همته من وجهه ذلك. قوهل: "فإذا قَض أحدكم ن
 .فليعجل إىل أهله"، انلهمة يه احلاجة واملقصود

** 

Sabda Nabi, "Bepergian itu bagian dari siksaan," 

bagian darinya. Yang dimaksud dengan siksaan adalah 

penderitaan yang timbul dari kepayahan akibat 

berkendaraan dan berjalan sehingga meninggalkan hal 

yang biasa dilakukan. Sabda beliau, "Orang tersebut 

menghalangi (mengurangi) tidur, makan, dan minum," 

artinya menghalanginya dari kesempurnaan dan 

kelezatannya, karena terdapat kesulitan, kepayahan, 

menahan panas, dingin, takut, berpisah dengan 

keluarga dan para sahabat, serta tantangan hidup. 

Sebab, musafir itu fikirannya sibuk sehingga tidak 

makan dan minum seperti makanan dan minuman 

yang biasa dia konsumsi pada hari-hari biasanya. 

Kalau demikian halnya, hendaknya dia segera kembali 

untuk istirahat bersama keluarga dan penduduk 

negerinya agar ia bisa mengurus dan mendidik 

keluarganya dan seterusnya. Sabda beliau, "Jika salah 

seorang dari kalian telah menyelesaikan keperluannya, 

hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya." An-

Nahmah artinya kebutuhan dan tujuan. 
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 بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث
ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد 1422بعة األوىل، الط انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل

ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار 1417الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالةبريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف -املعرفة

   (5404) الرقم املوحد:
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 .رواه أمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
كة، والشؤم هو توقع املكرو •  .هالُشْؤُم : ضد ايلُْمن و الرَبَ

 :فوائد احلديث
 .أن الشؤم )اذلي هو توقع املكروه(، من األخالق السيئة املذمومة .1

 .أن اإلنسان إذا ساءت أخالقه تشائء وتوقع املكروه .2

 .إذا اكن التشاؤم سوء اخللق فاتلفاؤل حسن اخللق .3

 املراجع:املصادر و

اعدل مرشد، وآخرون،  -ألرنؤوط مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، حتقق: شعيب ا
ج نوح بن إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط مؤسسة الرسالة. ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلا

د الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، جنايت بن آدم، األبلاين، ط املكتب اإلساليم. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عب
م بفقه الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملا

الم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد الس
ل الصنعاين، واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعي

 .ط دار احلديث.ث
   (5480) الرقم املوحد:

ْؤُم: ُسوُء اخلُلُقِ   Merasa sial adalah akhlak buruk  الشُّ

 :احلديث .1553
ْؤُم: ُسوُء »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  الشُّ

 .«اخلُلُِق 

** 

1553. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', (Nabi 

bersabda), "Merasa sial adalah akhlak buruk". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

هذا احلديث وإن اكن ضعيفاً لكن معناه صحيح، 
فسوء اخللق عذاب ىلع صاحبه وىلع من حوهل من 
األهل واألوالد واجلريان واألصحاب والزمالء فُسوُْء 

يه، ألنه ممقوت مكروه مستثقل بغيض خلقه شؤم عل
 .للك أحد، فهو يرض نفسه ويرض غريه ممن حوهل

** 

Hadis ini lemah, meskipun demikian maknanya sahih. 

Akhlak buruk adalah siksaan bagi pelakunya dan 

orang-orang di sekitarnya; keluarga, anak-anak, 

tetangga, sahabat dan rekan-rekan. Keburukan 

akhlaknya adalah kesialan baginya karena ia dimurkai, 

dibenci, dianggap memberatkan orang lain dan 

dikucilkan. Ia membahayakan dirinya dan 

membahayakan orang lain yang berada di 

sekelilingnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
عوذ بك : أي أتلجئ وأعتصم بك •

َ
 .أ

 .: بفتح الفاء وسكون اجليم، وبضم الفاء وفتح اجليم، ويه األخذ بغتةوفَُجاءِة : ُضبطْت  •

 .نْقمِتَك : انلقمة من االنتقام، وهو املاكفأة بالعقوبة، واألخذ بغتة •

 :فوائد احلديث
 .إىل اهلل تعاىل -صىل اهلل عليه وسلم-ديلل ىلع افتقار انليب  .1

 .أن انلعم قد تزول حىت عن األنبياء .2

 .تعوذ انليب من مفاجأة االنتقام .3

 .إثبات السخط هلل عزو جل .4

 املراجع:املصادر و

الرمحن صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد 
الح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن ص

عوُذ بك مِْن ز
َ
ِل اللَُّهَمَّ إينر أ واِل نعمتَِك, وَتوُّ

  اعفيتَِك, وفَُجاءةِ نْقمتَِك, ومَجيِع َسَخِطَك 
Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-
Mu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya 
keselamatan dari-Mu, siksa-Mu yang tiba-

tiba dan semua murka-Mu 

 :احلديث .1554
 قال: اكن -ريض اهلل عنهما -عن عبد اهلل بن عمر

اللَُّهَمّ إينِّ »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ِل اعفيِتَك, وفُجاءِة  عوُذ بك ِمْن زواِل نعمِتَك, وحتوُّ

َ
أ

 .«نْقمِتَك, ومَجيِع َسَخِطَك 

** 

1554. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū': Dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

suka berdoa, "Ya Allah, sungguh aku berlindung 

kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya 

keselamatan dari-Mu, siksa-Mu yang tiba-tiba dan 

semua murka-Mu." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىل اهلل عليه ص-هذا داعء عظيم يقول فيه انليب 
)امهلل إين أعوذ بك من زوال نعمتك( أي  -وسلم

أتلجئ وأعتصم بك من ذهاب انلعم من غري بدل 
)وحتول اعفيتك( انتقال اعفيتك بمرض أو فقر أو 
غريهما، فهو يسأل اهلل السالمة من مجيع ماكره 
ادلارين. )وفجاءة نقمتك ومجيع سخطك( وكذلك 

واألخذ بغتة، وختم نعتصم بك من املاكفأة بالعقوبة 
ادلاعء باتلعوذ من مجيع ما يغضب اهلل ويسخطه جل 

 .وعال

** 

Ini adalah doa agung yang dibaca Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, "Ya Allah, sungguh aku berlindung 

kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu" maksudnya 

adalah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya 

nikmat tanpa ada penggantinya. "Dan dari berubahnya 

keselamatan dari-Mu," maksudya berubahnya 

keselamatan menjadi sakit, jatuh miskin atau 

selainnya. Beliau mohon keselamatan kepada Allah 

dari berbagai keburukan di dunia dan akhirat. "Dan dari 

siksa-Mu yang tiba-tiba dan semua murka-Mu." 

Demikian juga kami berlindung kepadamu dari balasan 

siksa yang tiba-tiba. Lalu beliau akhiri doanya dengan 

berlindung dari segala sesuatu yang membuat Allah 

murka. 
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لسليمان، الطبعة الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل ا
طبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، ال

 .بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث
   (5488) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو موىس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َخِطيئَيِت : ذنيب •

 .وََجْهيِل : عدم معرفيت، أي ما صدر مين جهالً  •

ايِف : اإلرساف: جماوزة احلد يف لك يشء •  .َوإِرْسَ

ي : ضد اهلزل •  .ِجدِّ

 :فوائد احلديث
 .انليب صىل اهلل عليه وسلمفضيلة هذا ادلاعء، واحلرص عليه اقتداء ب .1

 .أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قد يقع منه اخلطأ من غري عمٍد، وهلذا طلب املغفرة من اهلل تعاىل .2

 .انليه عن اإلرساف وأن املرسف معرض للعقوبة .3

ْمرِي 
َ
ايِف يِف أ اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َخِطيَئيِت وََجْهيِل، َوإَِْسَ

ْعلَُم بِِه مين
َ
نَْت أ

َ
  َوَما أ

Ya Allah, ampunilah kesalahan dan 
kejahilanku, juga sikap berlebihanku 

dalam urusanku, serta apa yang Engkau 
lebih mengetahuinya dariku 

 :احلديث .1555
:  مرفواعً  -عنه اهلل ريض–عن أيب موىس األشعري 

 وما أمري، يف وإرسايف وجهيل، خطيئيت يل اغفر امهلل»
ي يل اغفر امهلل مين، به أعلم أنت  وََهْزيِل، ِجدِّ

عندي، امهلل اغفر يل ما  ذلك ،ولك َوَعْمِدي وََخَطِئ 
قدمت وما أخرت، وما أرسرت وما أعلنت، وما أنت 
ُر، وأنت ىلع  ُم وأنت الُْمؤَخِّ أعلم به مين، أنت الُْمَقدِّ

 .«لك يشء قدير

** 

1555. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū': “Ya Allah, ampunilah kesalahan dan 

kejahilanku, juga sikap berlebihanku dalam urusanku, 

serta apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Ya 

Allah, ampunilah (apa yang kulakukan saat) sungguh-

sungguh dan bercanda, (yang kulakukan karena) salah 

ataupun sengaja, dan semua itu ada padaku. Ya Allah, 

ampunilah apa yang telah kudahulukan dan apa yang 

aku tunda, apa yang aku sembunyikan dan apa yang 

aku nyatakan, serta apa yang Engkau jauh lebih 

mengetahuinya dariku. Engkaulah yang 

mendahulukan, dan Engkau pula yang mengakhirkan, 

dan Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يدعو بهؤالء اللكمات 
العظيمة املشتملة ىلع طلب املغفرة من اهلل تعاىل عن 
لك ذنب وخطيئة مهما اكن شلكها وصورتها، مع مايف 

هلل هذا الطلب من اتلواضع واالنكسار بني يدي ا
سبحانه وتعاىل، فخليق باملسلم أن يدعو اهلل تعاىل 

 .بهذا ادلاعء تأسياً بانليب صىل اهلل عليه وسلم

** 

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

berdoa dengan kalimat-kalimat agung tersebut yang 

mengandung permohonan ampun kepada Allah -

Ta'ālā- terhadap semua dosa dan kesalahan, apapun 

bentuk dan rupanya. Doa ini juga mengandung 

(ungkapan) kerendahan hati dan ketundukan di 

hadapan Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- yang 

terkandung dalam doa ini. Sehingga sudah sepatutnya 

bagi seorang muslim untuk berdoa kepada Allah -

Ta'ālā- dengan doa ini dalam rangka meneladani Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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 أن اهلل تعاىل أعلم باإلنسان من نفسه، فعليه أن يفوض أمره إىل اهلل ألنه قد خيطئ وهو ال يدري .4

 سان قد يؤاخذ ىلع هزهل كما يؤاخذ ىلع جده، فيجب ىلع اإلنسان أن حيرتس يف مزاحهأن اإلن .5

 .إثبات وصف اهلل بأنه املقدم واملؤخر .6

 .إثبات اسم اهلل تعاىل القدير .7

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
هلل بن صالح ا عبد الشيخ املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة. بريوت العريب، الرتاث إحياء دار ط ابلايق، عبد فؤاد حممد حتقيق مسلم، صحيح. ه1422

اعتىن بها عبد  الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان،
 -بة اإلسالمية، الطبعة األوىل. السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكت

 م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري 
   (5483) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ريرة: رواه الرتمذي وابن ماجهحديث أنس: رواه النسايئ يف الكربى واحلاكم. حديث أيب ه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-، أبو هريرة -ريض اهلل عنه-أنس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 سؤال العبد ربه أن ينفعه بما علمه؛ ألنه قد يعلم لكن ال ينتفع به. .1

اللَُّهمَّ اْنَفْعيِن بَِما َعلَّْمتيِن، َوَعلرْميِن َما َيْنَفُعيِن، 
  ْقيِن ِعلًْما َيْنَفُعيِن َواْرزُ 

Ya Allah, berilah manfaat dari apa yang 
Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan 
kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, 
karuniailah aku ilmu yang bermanfaat 

bagiku 

 :احلديث .1556
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

اْنَفْعيِن بما علمتين، وعلمين  : )اللَُّهمَّ -اهلل عليه وسلم
-ما ينفعين، َواْرُزقيِْن علما ينفعين(. عن أيب هريرة 

صىل اهلل عليه -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه
: )وزِْديِن  علما، واحلمد هلل ىلع لك حال، وأعوذ -وسلم

 .باهلل من عذاب انلار(

** 

1556. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- berkata: Rasululah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa, "Ya Allah berilah 

manfaat dari apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan 

ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, 

karuniailah aku ilmu yang bermanfaat bagiku." Dari Abu 

Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- berkata: Rasululah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa, "Dan tambahkan 

ilmu untukku, segala puji bagi Allah dalam segala 

kondisi dan aku berlindung kepada Allah dari azab 

neraka." 

حديث أنس: صحيح           :درجة احلديث
 حديث أيب هريرة: ضعيف

** 

 Derajat hadis: 

فضل ادلاعء بهذه اللكمات اجلامعة خلريي ادلنيا 
واآلخرة، املتضمنة لسؤال اهلل تعاىل أن ينفعه بما 
علمه، وذلك بالعمل بمقتَض العلم، وأن يعلمه ما 

يطلب من العلم إال ينفعه يف دينه ودنياه، وذلك بأال 
انلافع، وأن يزيده من العلم انلافع، ثم خيتم ذلك 
باثلناء ىلع اهلل تعاىل ووصفه بصفات الكمال، مع 
حمبته وتعظيمه، واحلمد هلل ىلع لك حال من أحوال 
الرساء والرضاء، ثم يستعيذ باهلل تعاىل من حال أهل 
انلار من الكفر والفسق يف ادلنيا والعذاب يف 

وادلاعء بما ورد يف حديث أيب هريرة  اآلخرة،
الضعيف جائز؛ لعدم خمالفته لألحاديث الصحيحة 

 ولصحة معناه.

** 

Hadis ini menunjukkan keutamaan doa dengan kalimat 

yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Berisi 

permohonan kepada Allah -Ta'ālā- agar memberinya 

manfaat atas apa yang telah Dia ajarkan, yaitu dalam 

bentuk perbuatan yang dilandasi ilmu. Juga 

permohonan agar Dia mengajarkannya apa yang 

bermanfaat baginya dalam urusan agama dan 

dunianya, yaitu dengan cara tidak meminta ilmu kecuali 

sesuatu yang bermanfaat dan agar dia selalu 

mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Kemudian 

doa ditutup dengan memuji Allah dan menyebut sifat-

sifat-Nya yang sempurna diiringi rasa cinta dan 

penghormatan serta pujian kepada Allah dalam segala 

kondisi, senang atau susah, kemudian memohon 

pertolongan Allah -Ta'ālā- agar terhindar dari sifat 

penghuni neraka berupa kekufuran dan kefasikan di 

dunia dan azab di akhirat. Doa dengan redaksi hadis 

Abu Huraifah yang lemah tetap dibolehkan karena tidak 

menyelisihi hadis-hadis sahih, dan juga karena 

maknanya benar. 
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 .أن العبد يسأل ربه تعاىل أن يعلمه العلم انلافع دون الضار .2

 .سؤال العبد ربه أن يزيده علماً  .3

 .فضيلة هذا اللكمات، وفضل ادلاعء بها .4

 املراجع:املصادر و

محد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أ
. السنن الكربى، أمحد بن شعيب النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم  1975 - ـه 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين،  2001 - ـه 1421ت، الطبعة األوىل، شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريو
يسابوري حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. املستدرك ىلع الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم انل

. منحة العالم يف رشح بلوغ 1990 -1411ر عطا، انلارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، املعروف بابن ابليع، حتقيق مصطىف عبد القاد
. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، 1428املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل، 

م. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث. مرقاة املفاتيح، يلع بن  2003 - ـه1423لطبعة اخلاِمَسة، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، ا
م. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص 2002 -ه1422سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل، 

م. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها  1992 ـه/  1412، دار املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، ادلين األبلاين
 .وفوائدها، حممد نارص ادلين، األبلاين، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة األوىل ملكتبة املعارف

   (5484) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

رَْيِ لُكرِه اَعِجلِِه َوآِجلِِه، َما  اللَُّهمَّ إينر 
ْ

لُك ِمْن اخل
َ
ْسأ

َ
أ

ر  ُعوُذ بِك ِمْن الرشَّ
َ
ْعلَْم، وَأ

َ
َعلِْمت مِْنُه َوَما لَْم أ

ْعلَمْ 
َ
 لُكرِه اَعِجلِِه َوآِجلِِه، َما َعلِْمت ِمْنُه َوَما لَْم أ

 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu seluruh kebaikan, baik yang 

segera (dunia) dan yang tertunda (akhirat), 
yang aku ketahui dan yang tidak aku 

ketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu 
dari seluruh keburukan, baik yang segera 
(dunia) dan yang tertunda (akhirat), yang 

aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. 

 :احلديث .1557
صىل اهلل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
علمها هذا ادلاعء: اللَُّهمَّ إين أسألك من  -عليه وسلم

اخلري لكه اَعِجِلِه وآِجِلِه، ما علمُت منه وما لم أعلم، 
وأعوذ بك من الرش لكه اَعِجِلِه وآِجِلِه، ما علمُت منه 
وما لم أعلم، اللَُّهمَّ إين أسألك من خري ما سألك 

ونبيُّك، وأعوذ بك من رش ما اَعَذ منه عبُدك  عبُدك
ونبيُّك اللَُّهمَّ إين أسألك اجلنة، وما قرب إيلها من قول 
أو عمل، وأعوذ بك من انلار، وما قرََّب إيلها من قول 
 أو عمل، وأسألك أن جتعل لك قضاء قََضيْتَه يل خريا.

** 

1557. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, bahwasanya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarinya 

doa ini, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 

kepada-Mu seluruh kebaikan, baik yang segera (dunia) 

dan yang tertunda (akhirat), yang aku ketahui dan yang 

tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 

seluruh keburukan, baik yang segera (dunia) dan yang 

tertunda (akhirat), yang aku ketahui dan yang tidak aku 

ketahui. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 

kepada-Mu kebaikan doa yang pernah dimohonkan 

oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu, dan aku berlindung 

kepada-Mu dari kejelekan yang dimohonkan 

perlindungannya oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu. Ya 

Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga 

dan segala perkataan atau perbuatan yang 

mendekatkan kepadanya, dan aku berlindung kepada-

Mu dari neraka dan segala perkataan atau perbuatan 

yang mendekatkan kepadanya, dan aku memohon 

kepada-Mu agar Engkau menjadikan setiap takdir yang 

Engkau tentukan untukku adalah kebaikan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -اعئشة  -صىل اهلل عليه وسلم-علم انليب 
هذا ادلاعء اذلي مجع اللكمات انلافعة اجلامعة  -نهاع

خلريي ادلنيا واآلخرة، واالستعاذة من رشهما، وسؤال 
اجلنة وأعماهلا، واالستعاذة من انلار وأعماهلا، وسؤال 

من  -تعاىل-اهلل أن جيعل لك قضاء خريا، وسؤال اهلل 
، -صىل اهلل عليه وسلم-خري ما سأهل الرسول 

صىل اهلل عليه -اذه منه الرسول ويستعيذ مما استع
 .-وسلم

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengajarkan kepada Aisyah -raḍiyallahu 'anhā sebuah 

doa yang berisi permohonan kebaikan dunia dan 

akhirat, perlindungan dari kejelekan dunia dan akhirat, 

permohonan surga dan amal-amal yang mengantarkan 

ke surga, perlindungan dari neraka dan amal-amal 

yang mengantarkan ke neraka, permohonan kepada 

Allah agar menjadikan semua ketentuannya sebagai 

kebaikan, permohonan kepada Allah sesuatu yang 

terbaik yang dimohon oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan permohonan perlindungan dari hal-hal 

yang Rasulullah memohon perlidungan darinya. 
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 :معاين املفردات
 .اعجله : حارضه •

 .آجله : مستقبله •

 .ما اعذ : تعوذ واستجار •

 .ألنها جتن من فيها أي تسرتهألويلائه املتقني، وسميت بذلك; لكرثة أشجارها  -تعاىل-اجلنة : يه ادلار اليت أعدها اهلل  •

للاكفرين، اذلين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب وانلاكل ما ال خيطر ىلع ابلال  -تعاىل-انلّار : يه دار العذاب اليت أعدها اهلل  •
 .ويدخلها من شاء اهلل من العصاة املوحدين ولكن ال خيدلون فيها

 .أقربها هنا: أن املراد به ما قدرته وأمضيته أن جتعله خريا يلقضاء قضيته : القضاء هل عدة معان، و •

 :فوائد احلديث
 .اعئشة -صىل اهلل عليه وسلم-تعليم الرجل أهله ما ينفعهم من أمور ادلين وادلنيا، كما علم انليب  .1

 .يف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم-احلرص ىلع هذا ادلاعء تأسيا بانليب  .2

 .ري، وليس لك اخلري؛ ألن اخلري لكه ال يكون ألحدأن اإلنسان إذا سأل اخلري فإنه يقول من اخل .3

 .أنه ينبيغ البسط يف ادلاعء ما لم خيرج عن حده، فإن خرج عن حده صار مكروًها .4

 ."ال بأس أن يسأل اإلنسان ربه سؤاال جممال مثل "ما علمت منه وما لم أعلم .5

 .االستعاذة باهلل من الرش تكون اعمة للك الرش .6

 .دخول اجلنة ولك ما يقرب إيلها من قول أو عمل -تعاىل-أهمية سؤال اهلل  .7

 .من انلار ولك ما يقرب إيلها من قول أو عمل -تعاىل-االستعاذة باهلل  .8

 املراجع:املصادر و

فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند  -سنن ابن ماجه، البن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الكتب العربية 
م. سلسلة األحاديث 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -د بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط اإلمام أمح

 واتلوزيع، الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األبلاين، ط مكتبة املعارف للنرش
م يف رشح الرياض. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العال

العثيمني، ط  بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح
 .املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل

   (5487) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه واللفظ بنحوه ملسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقاص  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 استحباب ادلاعء للمريض بالشفاء، وختصيصه بذلك. .1
 .استحباب عيادة املريض لإلمام، اكستحبابها آلحاد انلاس .2

 .جواز طلب الشفاء من اهلل تعاىل .3

 .يف ادلاعءاستحباب اإلحلاح  .4

 املراجع:املصادر و

, دار صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق
صاحلني لسليم ه. بهجة انلاظرين رشح رياض ال 1426الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة: 

 . ه1407اهلاليل, دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
   (5469) الرقم املوحد:

 ,Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad! Ya Allah  امهلل اشف سعدا امهلل اشف سعدا
sembuhkanlah Sa'ad! 

 :احلديث .1558
قَال: اَعَديِن  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

اللَُّهمَّ اْشِف »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.ْعداً، اللَُّهمَّ اْشِف َسْعداً، اللَُّهمَّ اْشِف َسْعداً سَ 

** 

1558. Hadis: 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqaṣ -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyambangiku dan berdoa: "Ya Allah, sembuhkanlah 

Sa'ad!, Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad!, Ya Allah, 

sembuhkanlah Sa'ad"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -حديث سعد بن أيب وقاص أن انليب 
اعده يف مرضه فقال: "امهلل اشف سعداً، امهلل  -وسلم

اشف سعداً، امهلل اشف سعداً" ثالث مرات، فيف 
ديلل ىلع أن من السنة أن يعود اإلنسان  هذا احلديث

صىل -املريض املسلم، وفيه أيضاً حسن خلق انليب 
صىل -ومعاملته ألصحابه، فإنه اكن  -اهلل عليه وسلم
يعود مرضاهم ويدعو هلم، وفيه أنه  -اهلل عليه وسلم

يستحب أن يدَع بهذا ادلاعء: امهلل اشف فالناً، 
ون سبباً يف وتسميه ثالث مرات، فإن هذا مما يك

 شفاء املريض،

** 

Hadis Sa'ad bin Abi Waqqaṣ bahwa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjenguknya saat dia sakit dan 

berdoa; "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad!, Ya Allah, 

sembuhkanlah Sa'ad!, Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad!" 

Faedah hadis: Bagian dari amalan sunnah, bila 

seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit; 

Kemuliaan akhlak Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dan interaksinya dengan para sahabat dimana beliau 

menjenguk yang sakit dan mendoakan mereka; 

Disunnahkan berdoa dengan ungkapan: Ya Allah, 

sembuhkanlah fulan, disebut namanya tiga kali. Hal ini 

dapat menjadi penyebab kesembuhan bagi si sakit. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .دقه : قليله وصغريه •

 .جله : كثريه وكبريه •

 .عالنيته : املعلن عنه •

 :فوائد احلديث
 .استحباب هذا اذلكر حال السجود .1

  امهلل اغفر يل ذنيب لكه دقه وجله وأوَل وآخره
Ya Allah, ampuni dosaku semuanya yang 
kecil maupun yang besar, yang pertama 

maupun yang terakhir. 

 :احلديث .1559
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اللَُّهمَّ اْغِفْر »اكَن يقوُل يف سجوِدهِ:  -اهلل عليه وسلم
هَلُ َوآِخَرُه، وََعاَلنِيَتَُه  وَّ

َ
يل َذنيِْب لُكَُّه: ِدقَُّه وَِجلَُّه، َوأ

هُ   «.َورِسَّ

** 

1559. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa 

mengucapkan dalam sujud beliau, "Allāhumma igfirlī 

żanbī kullahu; diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa 

ākhirahu, wa 'alāniyatahu wa sirrahu (Ya Allah, ampuni 

dosaku semuanya yang kecil maupun yang besar, 

yang pertama maupun yang terakhir, yang nampak 

maupun yang tersembunyi)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
اكن يقول يف سجوده: "امهلل اغفر يل ذنيب  -عليه وسلم

وأوهل وآخره، عالنيته ورسه"، وهذا لكه: دقه وجله، 
من باب اتلبسط يف ادلاعء واتلوسع فيه؛ ألن ادلاعء 

عز -عبادة فلك ما كرره اإلنسان ازداد عبادة هلل 
، ثم إنه يف تكراره هذا يستحرض اذلنوب لكها -وجل

الرس والعالنية، وكذلك ما أخفاه، وكذلك دقه أي 
 أن انليب صغريه، وجله أي كبريه، وهذا هو احلكمة يف

فصل بعد اإلمجال، فينبيغ  -صىل اهلل عليه وسلم-
لإلنسان أن حيرص ىلع األدعية الواردة عن رسول اهلل 

؛ ألنها أمجع ادلاعء وأنفع -صىل اهلل عليه وسلم-
 .ادلاعء

** 

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- biasa mengucapkan dalam sujud beliau, 

"Allāhumma igfirlī żanbī kullahu; diqqahu wa jillahu, wa 

awwalahu wa ākhirahu, wa 'alāniyatahu wa sirrahu." 

Lafal ini merupakan salah satu bentuk menguraikan 

dan menyebutkan doa secara panjang lebar, sebab 

doa itu ibadah, sehingga setiap kali seseorang 

mengulanginya maka ia semakin bertambah ibadahnya 

secara maksimal kepada Allah -'Azzā wa Jallā-, bahkan 

dalam mengulang-ulangi doa ini, ia bisa 

membayangkan semua dosa-dosanya baik berupa 

dosa yang ia lakukan secara tersembunyi maupun 

yang nampak, juga dosa yang ringan, yakni yang kecil, 

maupun yang besar. Inilah hikmah mengapa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyebutkan doanya 

secara terperinci setelah menyebutkannya secara 

global. Oleh karenanya, seyogyanya seseorang 

senantiasa tekun mengamalkan doa-doa yang 

diriwayatkan dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, karena doa beliau merupakan doa yang paling 

komplit dan paling bermanfaat. 
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 .دلال ىلع اتلدرج يف تريج اإلجابةيستحب الرتِق يف السؤال ا .2

 .الكبائر تنشأ اعدة من اإلدمان ىلع الصغائر، وذللك قدم االستغفار من الصغائر ىلع الكبائر .3

 .اتلرضع إىل اهلل تعاىل، وطلبه املغفرة من مجيع اذلنوب .4

 .اتلوبة واجبة من الصغائر والكبائر ال فرق .5

 املراجع:املصادر و

عزيز بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدال
الفحل، دار  ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر1423آل محد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 

ه. صحيح مسلم، 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
، فريق علِم ه. كنوز رياض الصاحلني1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، 1430برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه1407مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

   (5470) الرقم املوحد:
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، امهلل إين أعوذ بك من العجز، والكسل، َواجُلَْبِ 
والَهَرِم، وابلخل، وأعوذ بك من عذاب القْب، 

 وأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات
 

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon 
perlindungan kepadaMu dari ketidak 

berdayaan, kemalasan, rasa takut (sifat 
pengecut), kepikunan dan kebakhilan. Dan 

aku memohon perlindungan kepadaMu 
dari siksa kubur serta aku memohon 

perlindungan kepadaMu dari fitnah hidup 
dan mati”. 

 :احلديث .1560
قال: اكن رسول  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

امهلل إين أعوذ بك »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
، والَهَرِم، وابلخل، وأعوذ  من الَعْجِز، والَكَسِل، َواجلنُْبِ

القرب، وأعوذ بك من فتنة املحيا بك من عذاب 
يِْن، وََغلَبَِة الرَِّجالِ »ويف رواية: «.  واملمات  «.وََضلَِع ادلَّ

** 

1560. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa: “Ya 

Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan 

kepadaMu dari ketidak berdayaan, kemalasan, rasa 

takut (sifat pengecut), kepikunan dan kebakhilan. Dan 

aku memohon perlindungan kepadaMu dari siksa 

kubur, dan aku memohon perlindungan kepadaMu dari 

fitnah hidup dan mati.” Dalam riwayat lain: “…dan lilitan 

hutang serta tekanan orang lain”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-هذا احلديث يعد من جوامع اللكم، ويه أن انليب 
يأيت باملعاين اجلامعة يف لكمات  -صىل اهلل عليه وسلم

استعاذ فيه  -عليه وسلمصىل اهلل -يسرية؛ ألن انليب 
من مجلة آفات ورشور تعوق حركة سري العبد إىل اهلل 

من: "  -صىل اهلل صىل اهلل عليه وسلم-،فتعوذ انليب 
العجز والكسل " : وهما قرينان من معوقات احلركة، 
وعدم الفعل إما ان يكون بسبب ضعف اهلمة وقلة 
اإلراده فهو: الكسل، فالكسالن من أضعف انلاس 

وأقلهم رغبة، وقد يكون عدم الفعل لعدم  همة،
قدرة العبد فهو : العجز. و" اجلنب وابلخل" : وهما من 
موانع الواجب واإلحسان، فاجلنب يضعف قلب 
اإلنسان فال يأمر باملعروف وال ينىه عن املنكر 
لضعف قلبه وتعلقه بانلاس دون رب انلاس. وابلخل 

 يعطى يدعو صاحبه لإلمساك يف موضع اإلنفاق، فال
حق اخلالق من زكوات، وال حق املخلوق من 
انلفقات، فهو مبغوض عند انلاس وعند اهلل. " 
واهلرم": هو بلوغ الشخص أرذل العمر، فاإلنسان إذا 
بلغ أرذل العمر فقد كثريا من حواسه، وخارت قواه، 
فال يستطيع عبادة اهلل تعاىل، وال جيلب ألهله نفعا . 

** 

hadis ini dapat dianggap sebagai hadis yang “singkat 

namun padat” (Jawami’ al-Kalim), karena di dalamnya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memohon 

perlindungan dari sejumlah penyakit dan keburukan 

yang menghalangi gerakan perjalanan seorang hamba 

kepada Allah. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memohon perlindungan kepada Allah dari: “ketidak 

berdayaan dan kemalasan”; keduanya adalah dua 

sejoli yang menghalangi kebangkitan. Tidak bergerak 

melakukan sesuatu itu bisa jadi disebabkan lemahnya 

semangat dan minimnya kemauan –dan itulah 

kemalasan-. Seorang pemalas adalah manusia yang 

paling lemah semangatnya dan paling minim 

kemauannya. Tidak berbuat juga bisa disebabkan oleh 

ketidakmampuan seorang hamba, dan itulah 

kelemahan (ketidak berdayaan). “rasa takut/pengecut 

dan kebakhilan”; dan keduanya termasuk penghalang 

menunaikan kewajiban dan kebaikan. Rasa takut akan 

melemahkan hati seseorang hingga tidak melakukan 

amar ma’ruf nahi munkar, disebabkan kelemahan hati 

dan kebergantungannya pada manusia, bukan kepada 

Tuhan manusia. Sehingga Anda akan melihat seorang 

penakut tidak akan melakukan apa-apa kecuali sesuai 

dengan kehendak dan perintah orang lain. Ia telah 

memindahkan penghambaannya dari Allah Ta’ala 

kepada makhlukNya. Sementara kebakhilan akan 

menjebak pemiliknya untuk menahan harta pada 
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 متفق عليه. والرواية اثلانية رواها ابلخاري دون مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .باخلرف ِبيث ال يمزي بني األموراهلرم : الِكرَب والضعف، واملقصود به أن يطول عمر اإلنسان وتضعف قواه حىت يصاب  •

 .ضلع ادلين : أصل الضلع: االعوجاج ، واملراد هنا: ثقل ادلين وشدته ِبيث ال جيد من عليه ادلين وفاء والسيما مع املطابلة •

 .غلبة الرجال : شدة تسلطهم •

 .الفتنة : االمتحان واالختبار •

 .اجلنب : اخلوف وضعف القلب ، ضد الشجاعة •

 .ء ما يطلب أداؤهابلخل : منع أدا •

 .الكسل : هو عدم انبعاث انلفس خبري، وقلة الرغبة فيه مع إماكنه •

 :فوائد احلديث
 .هذا احلديث من جوامع اللكم، ألن أنواع الرذائل ثالثة : نفسية، وبدنية، وخارجية، واحلديث مشتمل ىلع االستعاذة منها مجيعا .1

أو يكون  -عدم القدرة ، فهو عجز. ب -إما أن يكون مصدره:  أ العجز والكسل قرينان: فإن ختلف مصلحة العبد وكماهل وذلته ورسوره .2
 .قادرا عليه لكن ختلف لعدم إرادته، فهو الكسل، وصاحبه يالم عليه ما ال يالم ىلع العجز

من عذاب  - عليه وسلمصىل اهلل-ثم استعاذ انليب 
صىل -القرب، وعذاب القرب حق، وذلا رشع نلا انليب 

أن نستعيذ باهلل من عذابه يف لك  -اهلل عليه وسلم
صالة . ثم اتلعوذ من فتنة املحيا واملمات ليشمل 
ادلارين، ففتنة املحيا مصائبها وابتالءاتها، " وفتنة 
املمات" بأن خيىش ىلع نفسه سوء اخلاتمة وشؤم 
العاقبة، وفتنة امللكني يف القرب وغريهما.   ويف رواية 
:" وضلع ادلين وغلبة الرجال" فالكهما من القهر، 
فضلع ادلين شدته وثقله وال معني هل فيه، فهو قهر 
للرجل ولكن ِبق، و" غلبة الرجال" أي: تسلطهم، 

 .وهو القهر بابلاطل

momen berinfak. Maka ia tidak memberikan apa yang 

menjadi hak Sang Khaliq berupa: zakat, juga tidak 

menunaikan hak makhluk berupa: infak/nafkah. 

Sehingga ia menjadi orang yang dibenci manusia juga 

Allah sebagai Tuhannya. “Kepikunan” adalah 

sampainya seseorang pada usia lanjut/renta. Jika 

manusia telah sampai pada usia renta, panca 

inderanya akan banyak kehilangan fungsinya, 

kekuatannya semakin kendor, hingga ia tidak lagi 

mampu beribadah kepada Allah Ta’ala dan tidak lagi 

mampu memberi manfaat kepada keluarganya. 

Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memohon 

perlindungan dari siksa kubur. Dan azab kubur itu 

adalah sesuatu yang haq, karena itu Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mensyariatkan kepada kita untuk 

memohon perlindungan kepada Allah dari siksanya di 

setiap shalat. Kemudian memohon perlindungan dari 

fitnah kehidupan dan kematian, agar mencakup 2 

wilayah ini. Maka fitnah (ujian) kehidupan adalah 

musibah dan cobaannya. Dan “fitnah kematian” adalah 

dengan mengkhawatirkan dirinya mengalami su’ul 

khatimah dan akhir yang buruk, serta fitnah 2 malaikat 

dalam kubur dan yang lainnya. Dalam riwayat lain: “dan 

lilitan hutang dan tekanan orang lain”, keduanya 

merupakan bentuk intimidasi. Lilitan hutang artinya 

berat dan bebannya hingga tidak ada yang dapat 

membantu. Ini adalah bentuk tekanan dari orang lain 

namun dengan cara yang haq. Sementara “penindasan 

orang lain” artinya intimidasi mereka, dan ini adalah 

penguasaan dengan cara yang batil. 
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من اجلنب  - عليه وسلمصىل اهلل-اإلحسان املتوقع من العبد: إما بماهل، وإما ببدنه، فمانع األول: خبيل، ومانع اثلاين: جبان، وذللك استعاذ انليب  .3
 .وابلخل

 .إثبات عذاب القرب، ومرشوعية اتلعوذ من فتنته .4

 .قهر بباطل: وهو غلبة الرجال-قهر ِبق : وهو ضلع ادلين. ب-القهر اذلي ينال العبد نواعن:  أ .5

 .اللجوء إىل اهلل تعاىل طلبا للنجاة من هذه الرشور، واتلحذير من الوقوع فيها .6

أمته كيفية االستعاذة باهلل تعاىل القادر القدير املقتدر، واالستعاذة باهلل تعاىل حتقق عدة  -صىل اهلل عليه وسلم-م انليب يف هذا احلديث يُعلِّ  .7
للعبد أنها حتقق -3يستشعر العبد يف االستعاذة االفتقار إىل اهلل تعاىل القادر يف لك أمر وإن دق. -2أنها عبادة حمبوبة هلل تعاىل. -1فوائد من أهمها:  

 .أنها حتقق هل األمن انلفيس من خالل الشعور بالطمأنينة، وهذا احلديث يؤكد هذا املعىن-4األمن من لك ما خيشاه. 

 املراجع:املصادر و

بهجة  - ـه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -ح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيانلاظرين رش

صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -ه. 1422د زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، عناية حمم

 .ه1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتب
   (5914) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

امهلل إين أعوذ بك من فتنة انلار، وعذاب انلار، 
  ومن رش الغىن والفقر

Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari 
fitnah neraka dan azab neraka, juga dari 

fitnah kekayaan dan kefakiran. 

 :احلديث .1561
صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

امهلل إين أعوذ بك »لكمات: اكن يدعو بهذه ال -وسلم
 «.من فتنة انلار، وعذاب انلار، ومن رش الغىن والفقر

** 

1561. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', "Ya Allah 

aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka dan 

adzab neraka juga dari fitnah kekayaan dan kefakiran". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يستعيذ  -عليه الصالة والسالم-اكن انليب املختار 
من أمور أربعة: فقوهل: )امهلل إين أعوذ بك من فتنة 
انلار( أي فتنة تؤدي إىل انلار، وحيتمل أن يراد بفتنة 

خ، وإيله اإلشارة انلار سؤال اخلََزنَة ىلع سبيل اتلوبي
بقوهل تعاىل: )لكما أليق فيها فوج سأهلم خزنتها ألم 
يأتكم نذير(. وقوهل: )وعذاب انلار( أي أعوذ بك 
من أن أكون من أهل انلار، وهم الكفار فإنهم هم 
املعذبون، وأما املوحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون 
بانلار ال معذبون بها. )ومن رش الغىن(: وهو ابلطر 

ان وحتصيل املال من احلرام ورصفه يف والطغي
العصيان، واتلفاخر باملال واجلاه واحلرص ىلع مجع 
املال وأن يكسبه من غري حله ويمنعه من إنفاقه يف 
حقوقه. و)الفقر( أي ورش الفقر، وهو الفقر اذلي ال 
يصحبه صرب وال ورع؛ حىت يتورط صاحبه بسببه 

به احلسد فيما ال يليق بأهل ادلين واملروءة، ويصح
ىلع األغنياء والطمع يف أمواهلم واتلذلل بما يدنس 
الِعْرض وادلين وعدم الرضا بما قسم اهلل هل وغري ذلك 

 .مما ال حتمد اعقبته

** 

Nabi yang terpilih 'alaihiṣṣalātu was salām berlindung 

diri dari empat hal: Sabda beliau, "Ya Allah, aku 

berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka", maksudnya: 

fitnah yang mengantarkan kepada neraka agar kalimat 

neraka tidak terulang, dan bisa juga yang dimaksud 

dengan fitnah neraka: pertanyaan para penjaganya 

dengan maksud celaan sebagaimana disebutkan 

dalam firman Allah: "setiap kali dilemparkan kepadanya 

sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga 

neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum 

pernah datang kepada kalian di dunia seorang pemberi 

peringatan". "dan dari azab neraka" maksudnya: aku 

berlindung diri kepada-Mu agar aku tidak termasuk 

penghuni neraka, mereka itu adalah orang-orang kafir 

karena merekalah yang akan diazab. Adapun orang-

orang yang bertauhid maka mereka akan dihukum dan 

dibersihkan dengan neraka dan tidak diazab 

dengannya. "dan dari azab kubur", yang dimaksud 

dengan kubur adalah barzakh; tempat disemayamkan 

jasad manusia setelah kematian, dan diungkapkan 

dengan kubur karena kebanyakan orang yang 

meninggal akan dikuburkan, atau semua tempat 

bersemayamnya bagian jasad seseorang berarti itu 

adalah kuburannya. "dan dari fitnah kubur" maksudnya: 

kebingungan dalam menjawab pertanyaan dua 

malaikat. "dan dari jeleknya fitnah kekayaan" 

maksudnya: sombong, melampaui batas, mencari 

harta dari jalur haram, membelanjakannya untuk 

kemaksiatan, serta saling berbangga-bangga dengan 

harta dan kedudukan. "dan dari jeleknya fitnah 

kefakiran" yaitu hasad kepada orang kaya, tamak 

terhadap harta mereka, menghinakan diri dengan 

menjatuhkan harga diri dan agama, tidak rida dengan 

rizki yang Allah bagikan serta hal lain yang ujungnya 

tidak baik. Adapun perkara keempat yang Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berlindung darinya adalah 

"fitnah kekayaan", yaitu tamak mengumpulkan harta 
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 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه. راوي احلديث:

 -اهلل عنها ريض-أم املؤمنني اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فتنة انلار : أعوذ بك أن تكون تصفييت وتهذييب بانلار وتأدييب بها، ألن اخلطايا واذلنوب يكفرها اهلل بانلار وبغريها •

 يف حقه رش الغىن : احلرص ىلع مجع املال وحبه حىت يكسبه من غري حله، ويمنعه من اإلنفاق •

 .والفقر : أي ورش الفقر: وهو الفقر الشديد اذلي يدفع صاحبه إىل أكل احلرام وعدم املباالة •

 يستعيذ : االستعاذة يه االتلجاء إىل اهلل واالعتصام جبنابه من رش لك ذي رش •

 :فوائد احلديث
 .وجوب االبتعاد عن الفنت املسببة لالبتالء بانلار .1

 . ا فتنةيبتىل العبد بالغىن كما يبتىل بالفقر؛ ألنهم .2

 .فيه االبتعاد عن األسباب املهلكة املرتتبة ىلع فتنة الغىن اكبلطر والكرب واحلرص ىلع مجع املال من احلرام ، وابلخل بأداء حق اهلل تعاىل .3

 .االبتعاد عن األسباب املهلكة املرتتبة ىلع فتنة الفقر ، اكتلضجر، واتلربم من مقدر، والوقوع يف املساخط واحلسد .4

ىل باهلل من انلار تستلزم االبتعاد عن مجيع ما يسخط اهلل تعاىل ، والفرار من املعايص واخلطايا ، والزتام االستغفار واتلوبة واتلرضع إ االستعاذة .5
 . اهلل

 .الغىن والفقر خري ملن أحسن استغالهلما .6

 املراجع:املصادر و

جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ،  ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1395، مرص، 2وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط

ه. سنن ابن 1428المية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلس4ه. رياض الصاحلني، ط 1428بريوت، 
فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد،  -ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية 

ه. صحيح أيب داود  لألبلاين ،  1421، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1يب، طاملكتبة العرصية، بريوت. السنن الكربى للنسايئ،، حتقيق: حسن عبد املنعم شل
، كنوز إشبيليا، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1423، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت،  1ط

، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني 2ط ه. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة،1430الرياض، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (6072) الرقم املوحد:

dan cinta kepadanya walaupun cara mendapatkannya 

bukan dari jalan yang halal, serta menghalanginya dari 

kewajiban infak dan hak-hak harta yang lain. Adapun 

fitnah kefaqiran maksudnya: kefaqiran yang tidak 

dibarengi kesabaran dan sifat wara, sehingga 

mengakibatkan dia berbuat melampaui batas yang 

tidak pantas bagi pemeluk agama Islam dan 

kesantunan. Dia tidak menghiraukan keharaman 

apapun yang dia terjang karena kemiskinannya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

ِعْذيِن من رش نفِس
َ
  امهلل أهلمين ُرْشِدي، وَأ

Dari Imran Ibn Hushain Radiyallahu 
'Anhu, bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengajarkan bapaknya, Hushain, 
dua kalimat digunakan untuk berdoa: "Ya 

Allah, ilhamkan kepadaku kerasionalanku, 
dan bantu aku melawan keburukan 

jiwaku". 

 :احلديث .1562
أنَّ انليّب  -ريض اهلل عنهما-عن ِعْمَراَن بن احلَُصنِي 

َصيْنًا لَكَِمتَنْيِ َعلََّم أبَاُه حُ  -صىل اهلل عليه وسلم-
ِعْذيِن من رش »يَْدُعو بهما: 

َ
امهلل أهلمين رُْشِدي، َوأ

 «.نفيس

** 

1562. Hadis: 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarkan 

bapaknya, Hushain, dua kalimat digunakan untuk 

berdoa: "Ya Allah, ilhamkan kepadaku kerasionalanku, 

dan bantu aku melawan keburukan jiwaku". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

علم انليب صىل اهلل عليه وسلم حصينا ريض اهلل عنه 
هذا ادلاعء  مما يدل ىلع أهميته  فأمره ان يقول : "امهلل 
أهلمين رشدي" فالرشد هو كمال اهلدى والصالح ، 

عطاه اهلل تعاىل الرشد فقد وفقه للك خري وسلم فمن أ
 َ من لك املعايص واملهلاكت ، لقوهل تعاىل:}َولَِكنَّ اَّللَّ
َه  يَماَن َوَزيَّنَُه يِف قُلُوبُِكْم َوَكرَّ َحبََّب إِيَلُْكُم اإْلِ
وئَلَِك ُهُم 

ُ
إِيَلُْكُم الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصيَاَن أ

اِشُدوَن{ ]احلجرا [ وأمره انليب صىل اهلل عليه 7ت: الرَّ
وسلم أن يقول يف داعئه: "وأعذين من رش نفيس"، ألن 
العبد إذا وفقه اهلل تعاىل للرشد فقد تمنعه نفسه أو 
ال حتبب هل عمل اخلريات، فأمره انليب صىل اهلل عليه 
وسلم بأن يستعيذ من رش انلفس حىت يتذلذ العبد 

ب مطمنئ، بطاعة ربه، ويقبل ىلع اخلريات بقل
 . وبنفس منرشحة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarkan Husain 

Radiyallahu 'Anhu doa ini, yang mana mengindikasikan 

betapa pentingnya doa ini. Nabi menyuruhnya 

mengucapkan, 'Allahumma alhimni rusydi...' Rusyd 

adalah kesempurnaan petunjuk dan kebaikan. Siapa 

yang diberi Allah Subhanahu wa Ta 'ala rusyd, maka 

dia telah mendapat taufik seluruh kebaikan dan 

selamat dari setiap kemaksiatan yang membinasakan. 

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta 'ala, 

"Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta keimanan 

dan menghiasinya di dalam hati kalian dan menjadikan 

kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan 

kemaksiatan. Merekalah ar-Rasyidun (orang-orang 

yang mendapat petunjuk). (QS.Al-Hujurât:7) Ketika 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak 

menggabungkan dalam doa ini antara terwujudnya 

maksud dan hilangnya penghalang; dimana 

penghalang di sini adalah jiwa yang menuntun pada 

keburukan, Nabi memerintahkan untuk mengucapkan, 

'...dan lindungi aku dari keburukan jiwaku…' Karena 

seorang hamba yang mendapat taufik rusyd 

(kematangan berfikir), bisa jadi jiwanya tertutup atau 

membuatnya tidak suka amal kebaikan. Disinilah 

(rahasianya) mengapa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintahkannya pada kita untuk meminta 

perlindungan dari keburukan jiwa, agar hamba itu 

dapat merasakan nikmat taat kepada Tuhannya dan 

menerima kebaikan dengan hati yang tenang dan jiwa 

yang lapang. 
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 ِعْمَراَن بن احلَُصنِي ريض اهلل عنهما اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أهلمين : أهلم من اإلهلام ، وهو أن يليق اهلل يف انلفس أمرا يبعثه ىلع الفعل أو الرتك •

 أعذين : أجرِن واحفظين من رشها •

 رشدي : من الرشد : اهلدى واالستقامة ىلع طرق احلق مع تصلب فيه •

 .من رش نفيس : من رشور نفيس وأهوائها ، املؤدية إىل اهلالك يف ادلنيا ، والطرد من رمحة اهلل يف اآلخرة •

 :فوائد احلديث
 اتلحذير من رشور انلفس وطلب اهلداية واالستقدامة والسداد يف مجيع األمور .1

 . نلفس وسيئات األعمال ، وقد صح اخلرب بذلك كما يف خطبة احلاجةمرشوعية االستعاذة من رشور ا .2

 . اتلوفيق أال يكلك اهلل نلفسك طرفة عني .3

اَرٌة بِالسُّ  .4 مَّ
َ
َ إِ احلرمان عكس ذلك ، فمن ولكه اهلل نلفسه أهلكته ألنها داعية للسوء وأمارة به .قال اهلل تعاىل: }إِنَّ انلَّْفَس أل نَّ وِء إِال َما رَِحَم َريبِّ

 [ (53) َريبِّ َغُفوٌر رَِّحيٌم{ ]يوسف
وهو  تضمن هذا احلديث ادلاعء  باهلداية إىل الرشد والرشد ضد اليغ واليغ هو املعايص والرش والفساد واإلنسان إذا وفق إىل الرشد فإنه موفق .5

ه إيلكم الكفر والفسوق والعصيان أوئلك هم اغية املؤمنني اذلين قال اهلل عنهم : }ولكن اهلل حبب إيلكم اإليمان وزينه يف قلوبكم وكر
 الراشدون{ فهذا هو الرشد

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -وزيانلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجل

الطبعة  -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
حممد بن عيىس ، الرتمذي،  -ه. سنن الرتمذي 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -ه 1430األوىل

مرص الطبعة: اثلانية،  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 
ه( أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويش نلارش: املكتب 1420ارص ادلين،  األبلاين )املتوىف: م ضعيف اجلامع الصغري وزيادته حممد ن 1975 - ـه 1395

 اإلساليم
   (5923) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

 َصْخر بن وََداَعة الغامدي ريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اعء بزنول الربكة العظيمة الكثرية عليهم من اهلل تعاىل. والربكة يه الزيادة وانلماءبارك : د •
 بعث : أرسل •

 بكورها : يعين: يف صباحها وأول نهارها •

 رسية : القطعة من اجليش •

 فأثرى : أصبح غنيًّا صاحب ثروة •

 كرث ماهل : أصبح املال عنده كثريا •

 :فوائد احلديث
 اب وفرة اإلنتاج، وكرثة الربح يف لك املجاالتادلعوة إىل النشاط وترك الكسل، واألخذ بأسب .1

 .احلرص ىلع حتصيل الربكة اليت داع بها انليب صىل اهلل عليه وسلم: يف طلب املعيشة، وطلب العلم، وطلب الغزو، وحنو ذلك .2

  امهلل بارك ألميت يف بُُكورها

Ya Allah berkahilah umatku di waktu 
paginya, dan jika beliau ingin mengirim 

pasukan, beliau mengirim mereka di awal 
siang (pada waktu pagi). Dan Shakhr 

adalah seorang pedagang. Dia mengirim 
kafilah dagangnya pada permulaan siang, 

hingga ia menjadi kaya dan mendapat 
banyak harta. 

 :احلديث .1563
عن  -ريض اهلل عنه-عن َصْخر بن وََداَعة الغامدي 

امهلل بارك ألميت »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
يَّة أو جيشا بَعثَهم من « يف بُُكورها واكن إذا بَعث رَسِ

ل  ل انلهار، واكن َصْخر تاجرا، واكن يبعث جِتارته أوَّ أوَّ
ثَْرى وكرُث ماهُل 

َ
 .انلهار، فأ

** 

1563. Hadis: 

Dari Shakhr bin Wada'ah al-Ghamidi -raḍiyallāhu 

'anhu- secara marfū': ((Ya Allah, berkahilah umatku di 

waktu paginya)). Dan Shakhr adalah seorang 

pedagang. Dia mengirim kafilah dagangnya pada 

permulaan siang, hingga ia menjadi kaya dan 

mendapat banyak harta. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يدعو انليب صىل اهلل عليه وسلم ألمته أن يبارك اهلل 
تعاىل هلم يف صباحهم وأول نهارهم؛ يلتسع هذا 
الوقت ألعماهلم اليت يقومون بها، ويلكون العمل 
نفسه يف نماء وزيادة؛ سواء اكن ذلك يف طلب 
الكسب، أو طلب العلم، أو طلب انلرص ىلع العدو، 

رسل اجليش للغزاة أو أي عمل من األعمال؛ ذلا اكن ي
يف أول انلهار، وكما حصل ذلك لصخر بن وداعة 
ريض اهلل عنه اذلي صار صاحب مال كثري؛ دلاعء 

 انليب صىل اهلل عليه وسلم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa untuk umat 

beliau agar Allah Ta’ala memberkahi mereka di waktu 

pagi dan permulaan siang; supaya waktu ini dapat 

mengakomodir pekerjaan-pekerjaan yang akan 

mereka lakukan dan supaya pekerjaan tersebut dapat 

berkembang dan meningkat; baik pekerjaan itu berupa 

mencari nafkah, menuntut ilmu, atau agar dapat 

mengalahkan musuh, atau pekerjaan-pekerjaan 

lainnya. Karena itulah beliau mengirim pasukan perang 

di permulaan siang. Sebagaimana hal itu terjadi pada 

Shakhr bin Wada’ah Radhiyallahu ‘Anhu yang menjadi 

pemilik banyak harta (kaya) berkat doa Nabi 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. 
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 بركة االستجابة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .3

 ه هلم، وداعؤه هلم باخلري والسعادةحرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته، ورمحته بهم، ونصح .4

 الرتبية اإلسالمية ىلع اغتنام األوقات .5

 أن بعض األوقات أفضل من بعض .6

 املراجع:املصادر و

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، 1430كنوز رياض الصاحلني, بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض 1987ه 1407الطبعة: الرابعة عرش، 

ُح اجلَاِمع 1426الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  ه. اتلَّنويُر رَشْ
ِغرِي، لل د إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل، الصَّ د إسحاق حممَّ م. سنن الرتمذي، نرش:  2011 - ـه 1432صنعاين، حتقيق: د. حممَّ

يد، نرش: احلم عبد ادلين حميي حممد: حتقيق داود، أيب سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
: الطبعة السعودية، العربية اململكة واتلوزيع، للنرش املغين دار: نرش ادلاراين، أسد سليم حسني: حتقيق ادلاريم، سنن. بريوت –املكتبة العرصية، صيدا 

 - ـه1421سالة، الطبعة: األوىل، الر مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. م2000 - ـه1412 األوىل،
 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -م. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 2001

   (5941) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -عنها اهلل ريض–اعئشة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

  امهلل رب انلاس، أذهب ابلأس اشف أنت الشايف
Ya Allah, Rabb seluruh manusia, 

hilangkanlah rasa sakit, sembuhkanlah, 
(karena) Engkaulah Sang Maha 

Penyembuh 

 :احلديث .1564
صىل -مرفواعً: أن انليبَّ  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

اَكَن َيُعوُد َبْعَض أْهِلِه َيْمَسُح بِيِدِه  -اهلل عليه وسلم
اللَُّهمَّ رَبَّ انلَّاِس، أْذِهب ابَلأَس، »ايلُْمىَن، ويقول: 

ايِف اَل ِشَفاَء إِ  الَّ ِشفاؤَك، ِشَفاًء اَل ُيَغاِدُر اْشِف أنَْت الشَّ
 .«َسقماً 

** 

1564. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah menjenguk 

salah seorang istrinya, lalu beliau mengusap(nya) 

dengan tangan kanannya sembari berdoa: “Ya Allah, 

Rabb seluruh manusia, hilangkanlah rasa sakit, 

sembuhkanlah (karena) Engkaulah Sang Maha 

Penyembuh, tiada kesembuhan selain kesembuhan 

(dari)Mu, (berilah) kesembuhan yang tidak 

meninggalkan rasa sakit." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن عليه السالم إذا اعد بعض أزواجه ممن مرض 
منهن فيدعو هلن بهذا ادلاعء ، ويمسح بيده ايلمىن 
أي يمسح املريض، ويقرأ عليه هذا ادلاعء امهلل رب 
انلاس، فيتوسل إىل اهلل عز وجل بربوبيته العامة، فهو 
الرب سبحانه وتعاىل اخلالق املالك املدبر جلميع 

املرض اذلي حل بهذا  األمور، أذهب ابلأس وهو
املريض.،والشفاء إزالة املرض وبرء املريض، الشايف 
من أسماء اهلل عز وجل؛ ألنه اذلي يشيف املرض، ال 
شفاء إال شفاؤك" أي ال شفاء إال شفاء اهلل، فشفاء 
اهلل ال شفاء غريه، وشفاء املخلوقني ليس إال سبباً، 

 ال والشايف هو اهلل،وسأل اهلل أن يكون شفاء اكمالً 
 يبيق سقماً أي ال يبيق مرضاً،

** 

Nabi -'alaihissalām- dahulu bila menjenguk salah satu 

istrinya yang sakit, beliau mendoakannya dengan doa 

ini. Sembari mengusapkan tangan kanannya kepada 

yang sakit, lalu beliau membacakan doa ini: “Ya Allah, 

Rabb seluruh manusia", beliau bertawassul kepada 

Allah -'Azza wa Jalla- dengan sifat Rubūbiyyah-Nya 

yang menyeluruh, karena Dia-lah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā- (satu-satunya) Rabb yang menciptakan, 

menguasai dan mengatur segala urusan. 

“Hilangkanlah rasa sakit…” yaitu penyakit yang 

menimpa si sakit ini. Dan kesembuhan itu adalah 

hilangnya penyakit dan bebasnya si sakit (dari penyakit 

tersebut). Asy-Syāfī (Sang Maha Penyembuh) adalah 

salah satu nama Allah -'Azza wa Jalla-; karena Dia lah 

(satu-satunya) yang menyembuhkan penyakit. “…tiada 

kesembuhan selain kesembuhan (dari) Mu…” 

maksudnya tidak ada kesembuhan kecuali 

kesembuhan (dari) Allah, sehingga (hanya) 

kesembuhan (dari) Allah, bukan kesembuhan dari 

selain-Nya. Kesembuhan (dari) para makhluk tidak lain 

hanyalah sebab, namun Sang Penyembuh hakiki 

hanya Allah semata. Beliau juga meminta kepada Allah 

agar kesembuhan itu adalah kesembuhan yang 

sempurna, yang tak menyisakan rasa sakit; 

maksudnya tidak lagi menyisakan penyakit. 
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 :معاين املفردات
 بعض أهله : أي أزواجه. •
 .ابلأس : الشدة •

 :فوائد احلديث
 .وجل الشايف هو اهلل عز .1

 .عيادة املريض من احلقوق بني املسلمني، ويه يف األهل أحق .2

 .استحباب املسح ىلع املريض، ويستحب بايلمىن تكريماً هلا .3

 الشايف من أسماء اهلل تعاىل اثلابتة بالسنة .4

 املراجع:املصادر و

 البن عثيمني , دار الوطن للنرش، ه. رشح رياض الصاحلني1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي
ه . نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني 1430ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل,  1426الرياض, الطبعة: 

د فؤاد عبد ابلايق,عناية حممد زهري انلارص، دار ه. صحيح ابلخاري , ترقيم حمم1407ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرشة, 
ديلل الفاحلني لطرق رياض  -ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. 1422طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .ه1425ة الرابعةالطبع-بريوت-دار املعرفة-الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق خليل مأمون شيحا
   (5542) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، واملصنف ذكره باملعىن.«املستبان ما قاال فعىل ابلادئ، ما لم يعتد املظلوم»م: رواه مسلم. ملحوظة: لفظ مسل راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ان يَُسبُّ لكٌّ منهما اآلخر •  الُمتََسابَّان : الذلَّ

ب •  .ما قاال : إي: إثم ما قاال من السَّ

ب •  .ابَلاِدي : اذلي بدأ بالسَّ

 .َيْعتَِدي الَمْظلُوم : يتجاوز حدَّ االنتصار •

 :فوائد احلديث
 . أن ِسبَاب الُمسلم َحرام .1

 جواز انتصار الَمْسبُوب نلفسه، لكن الصرب والعفو أفضل، قال تعاىل: ) وملن صرب وغفر فإن ذلك من عزم األمور ( .2

 .إذا انترص الَمْسبُوب نلفسه استوىف ظالمته، وبرئ من حقه، وإذا زاد بيق عليه إثم الزيادة .3

 .إذا زاد املظلوم يف االعتداء حلقه اإلثم .4

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق  -د بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة. صحيح ابلخاري، لإلمام حمم -
ه. 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

فيض القدير رشح  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة نزهة املتقني رشح -
 -الكربى.  اجلامع الصغري، لزين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي، املكتبة اتلجارية

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد  -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«الصاحلنيكنوز رياض 

الُمتََسابَّاِن ما قاال َفَعَّل ابلَادِي منهما حىت 
  َيْعَتِدي الَمْظلُوم

Dua orang yang saling mencaci, apapun 
yang mereka berdua katakan, maka 

dosanya bagi orang yang memulai di antara 
mereka berdua sampai orang yang dianiaya 

melebihi cacian orang yang memulai. 

 :احلديث .1565
صىل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
الُمتََسابَّاِن ما قاال َفَعىل ابَلاِدي »قال:  -اهلل عليه وسلم

 «.منهما حىت َيْعَتِدي الَمْظلُوم

** 

1565. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Dua 

orang yang saling mencaci, apapun yang mereka 

berdua katakan, maka dosanya bagi orang yang 

memulai di antara mereka berdua sampai orang yang 

dianiaya melebihi cacian orang yang memulai". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لك ما َصدر من الُمتََسابَّني فإن إثم ذلك ىلع ابلادئ 
منهما؛ ألنه هو املعتدي بفعله، أما اآلخر فال يشء 
عليه؛ ألنه مأذون هل بالرَّد ىلع من ظلمه، فإن اعتدى 
املظلوم ىلع الظالم وذلك بأن جاوز احلَدَّ املأذون هل 

 .فيه صار إثم املظلوم أكرث من إثم ابلادئ

** 

Segala ucapan yang keluar dari dua orang yang saling 

mencaci, maka dosanya kembali kepada orang yang 

memulai di antara mereka berdua. Sebab, dialah yang 

orang yang menganiaya dengan perbuatannya, 

sedangkan yang lainnya tidak ada dosa. Ia dibolehkan 

untuk membalas orang yang menzhaliminya. Jika 

orang yang dianiaya sudah melebihi kelaliman orang 

yang zalim, yaitu melampaui batas yang dibolehkan, 

maka dosa orang yang dianiaya menjadi lebih banyak 

dari dosa orang yang memulai. 
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رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة. 
 .ه1426، مدار الوطن، الرياض، العثيمني

   (8878) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

املدينة حرم ما بني عري إىل ثور، فمن أحدث 
فيها حدثا، أو آوى حمدثا؛ فعليه لعنة اهلل 

واملالئكة وانلاس أمجعني، ال يقبل اهلل منه يوم 
 القيامة رصفًا وال عداًل 

 

Madinah adalah tanah haram (suci) antara 
'Īr sampai Ṡaur. Siapa yang melakukan hal 

bid'ah (atau melakukan kezaliman) di 
dalamnya atau melindungi pembuat bid'ah 

(atau orang zalim), maka baginya laknat 
Allah, para malaikat, dan manusia 

seluruhnya. Allah tidak akan menerima 
taubat dan tebusan darinya. 

 :احلديث .1566
ريض -عن يزيد بن رشيك بن طارق، قال: رأيت عليا 

ىلع املنرب خيطب، فسمعته يقول: ال واهلل ما  -اهلل عنه
عندنا من كتاب نقرؤه: إال كتاب اهلل، وما يف هذه 
ْسنَاُن اإلبل، وأشياء 

َ
ِحيَفِة، فنرشها؛ فإذا فيها:  أ الصَّ

صىل اهلل عليه -اِت. وفيها: قال رسول اهلل من اجِلَراحَ 
املدينة َحَرٌم ما بني َعرْيٍ إىل ثَْوٍر، فمن أحدث »: -وسلم

فيها َحَدثًا، أو آوى حُمِْدثًا؛ فعليه لعنة اهلل واملالئكة 
فًا  وانلاس أمجعني، ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رَصْ

ُة املسلمني واحدة، يسىع بها ْدنَاُهم،  وال َعْداًل.  ِذمَّ
َ
أ

ْخَفَر مسلما، فعليه لعنة اهلل واملالئكة 
َ
فمن أ

فًا  وانلاس أمجعني، ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رَصْ
وال َعْداًل.  ومن ادَع إىل غري أبيه، أو انتىم إىل غري 
موايله، فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني؛ 

فًا وال عَ   «.ْداًل ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رَصْ

** 

1566. Hadis: 

Dari Yazīd bin Syuraik bin Ṭāriq, ia berkata, "Aku 

melihat Ali -raḍiyallāhu 'anhu- di atas mimbar sedang 

berkhutbah lalu aku mendengar dia berkata, "Tidak, 

demi Allah, kita tidak memiliki kitab untuk dibaca 

kecuali Kitabullah dan apa yang ada di lembaran ini." 

Lantas beliau membentangkannya, ternyata di 

dalamnya berupa pembahasan umur unta (untuk 

diyat), dan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum 

melukai orang lain (jirāḥāt), serta di dalamnya ada 

(tulisan), "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Madinah adalah tanah haram (suci) antara 

'Īr sampai Ṡaur. Siapa yang melakukan hal bid'ah (atau 

melakukan kezaliman) di dalamnya atau melindungi 

pembuat bid'ah (atau orang zalim), maka baginya 

laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. 

Allah tidak akan menerima taubat dan keadilan darinya. 

Pemberian jaminan aman kaum muslimin itu satu 

meskipun ditangani oleh orang yang paling rendah di 

antara mereka. Siapa yang melanggar jaminan aman 

orang muslim maka baginya laknat Allah, para 

malaikat, dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan 

menerima taubat dan keadilan darinya. Siapa yang 

mengklaim nasabnya kepada selain bapaknya atau 

berafiliasi kepada selain tuannya maka baginya laknat 

Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Allah 

tidak akan menerima taubat dan tebusan darinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وهو خيطب ىلع املنرب: واهلل  -ريض اهلل عنه-قال يلع 
 -عز وجل-ليس عندنا كتاب نقرؤه غري كتاب اهلل 

إال هذا الكتاب، فبسطه فإذا فيها دية أسنان اإلبل، 
ائل اجلراحات وأحاكمها، وفيها أخرب رسول اهلل ومس

أن املدينة حرام كمكة، ما  -صىل اهلل عليه وسلم-
بني جبل عري إىل جبل ثور، فمن ابتدع فيها بدعة يف 
ادلين أو تسبب إلِحداث أذى املسلمني من جرم أو 

** 

Ali -raḍiyallāhu 'anhu- berkata saat berkhutbah di atas 

mimbar, "Demi Allah, kita tidak memiliki kitab yang kami 

baca selain Kitabullah -'Azzā wa Jallā- kecuali kitab ini." 

Lantas dia membentangkannya, ternyata di dalamnya 

terdapat hukum diyat berkaitan usia-usia unta, dan 

masalah-masalah serta hukum-hukum tentang Jirāḥāt 

(melukai orang lain). Di dalamnya juga (disebutkan 

bahwa) Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan bahwa Madinah adalah tanah haram 

(suci) seperti Mekkah, yaitu antara gunung 'Īr sampai 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .عري : جبل صغري قرب املدينة •

 .ثور : جبل صغري وراء جبل أحد •

 .دث فيها حدثاً : ابتدع فيها بدعة أو فعل فيها جريمة أو فتنة للناسأح •

 .انتىم إىل غري موايله : ادَع أنه عتيق غري من أعتقوه •

 .ذمة املسلمني : عهدهم وأمانتهم •

 .أخفر مسلًما : نقض عهده •

 .رصف : الرصف اتلوبة، وقيل احليلة •

 .عدل : العدل الفداء •

ظالمة، أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من 
نلاس أمجعني ذلك من اهلل الرمحة، وسؤال املالئكة وا

، وال يقبل اهلل منه يوم القيامة فريضة وال -تعاىل-
نافلة وال توبة وال فداء. وأن أمان املسلم للاكفر 
صحيح برشوطه املعروفة، فإذا وجدت حرم اتلعرض 
نه  هل، فمن نقض أمان مسلم وتعرض للاكفر اذلي أمَّ

ئكة فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من الرمحة وسؤال املال
، وال يقبل اهلل -تعاىل-وانلاس أمجعني ذلك من اهلل 

منه يوم القيامة فريضة وال نافلة وال توبة وال فداء. 
ومن انتسب إىل غري أبيه أو انتىم معتق إىل غري 
موايله فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من الرمحة وسؤال 
املالئكة وانلاس أمجعني ذلك من اهلل تعاىل، وال 

ه يوم القيامة فريضة وال نافلة وال توبة يقبل اهلل من
وال فداء؛ ملا فيه من كفر انلعمة، وتضييع حقوق 
اإِلرث والوالء والعقل وغري ذلك، مع ما فيه من 

 .القطيعة والعقوق

gunung Ṡaur. Siapa yang melakukan bid'ah di 

dalamnya mengenai agama atau menyebabkan 

terjadinya tindakan menyakiti kaum muslimin berupa 

kejahatan atau kezaliman atau melindungi pembuat 

bid'ah, maka baginya laknat Allah dengan terhalangnya 

dari rahmat dan permintaan rahmat untuknya oleh para 

malaikat dan manusia seluruhnya kepada Allah -

Ta'ālā-, dan pada hari kiamat Allah tidak akan 

menerima ibadah wajib, sunah, taubat, dan tebusan 

darinya. Juga bahwasanya pemberian rasa aman oleh 

orang muslim kepada orang kafir adalah sah dengan 

beberapa syarat yang sudah diketahui. Jika syarat-

syarat itu ada, maka dia haram untuk diganggu. Siapa 

yang melanggar amanah jaminan orang muslim dan 

mengganggu orang kafir yang telah diberi rasa aman 

maka bagi orang itu laknat Allah dengan terhalangnya 

mendapatkan rahmat, dan permohonan rahmat 

untuknya oleh para malaikat dan manusia seluruhnya 

kepada Allah -Ta'ālā-, dan pada hari kiamat Allah tidak 

akan menerima ibadah wajib, sunah, taubat, dan 

tebusan darinya. Siapa yang menyandarkan -garis 

keturunan- kepada selain bapaknya atau budak yang 

dimerdekakan kepada selain tuannya maka baginya 

laknat Alah dengan terhalangnya dari rahmat dan 

permohonan rahmat untuknya oleh para malaikat dan 

manusia seluruhnya kepada Allah -Ta'ālā-, dan pada 

hari kiamat Allah tidak akan menerima ibadah wajib, 

sunah, taubat, dan tebusan darinya karena hal itu 

mengandung pengingkaran terhadap nikmat, menyia-

nyiakan hak warisan, wala`, denda (diyat), dan lain 

sebagainya, di samping hal itu juga mengandung 

tindakan memutuskan silaturahmi dan kedurhakaan. 
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 :فوائد احلديث
منهم أو أكرث رشيف أو وضيع، فإذا أمن أحد من املسلمني اكفراً وأعطاه ذمة لم يكن ألحد نقضه؛ ألن ذمة املسلمني سواء صدرت من واحد  .1

 .املسلمني كنفس واحدة

 .حتريم نقض العهد وإخفار ذمة املسلم .2

 .بعاد عن الرمحةمن نسب إىل غري من هو هل اكن اكدلِع اذلي تربأ عمن هو منه، وأحلق نفسه بغريه؛ فيستحق به ادلاعء عليه بالطرد واإل .3

ريه، املدينة حرم ما بني حرتيها ومحاها لكه؛ ال خيتيل خالها، وال ينفر صيدها، وال تلتقط لقطتها، وال يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل بع .4
 .وال حيمل فيها سالح لقتال

 .حتريم إيواء أهل اجلرائم وأهل ابلدع وتوقريهم؛ ألن ذلك ثلم يف ادلين وتعظيم للفاسقني .5

 .يان رشف املدينة وفضلها وذللك عّظم املعصية فيهاب .6

 .جواز لعن أصحاب الكبائر من غري تعيني شخص .7

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رياض رشح املتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -سلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق ه. صحيح م1422الطبعة : األوىل -

 بهجة 1407عرش الرابعة:ط الرسالة، مؤسسة لطيف، أمني حممد الرشبيج، يلع مستو، ادلين حميي ابلغا، مصطىف /د اخلن، مصطىف /د تأيلف الصاحلني،
، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس الصاحلني رياض رشح انلاظرين

 .هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب
   (6381) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ة، ِخَياُرُهم انلَّاُس َمَعاِدن كَ  َمَعاِدن اذلََّهب َوالِفضَّ
يِف اجَلاهِلِيَّة ِخَياُرُهم يِف اإِلْسالَم إَِذا َفُقُهوا، 

ْرَواُح ُجُنوٌد جُمَنََّدة، َفَما َتَعاَرَف ِمْنَها ائَتلََف، 
َ
واأل

 َوَما َتَناَكَر ِمْنَها اْخَتلََف 

 

Manusia ibarat barang tambang berharga 
seperti tambang emas dan perak; orang-
orang mulia pada masa jahiliah adalah 

orang-orang mulia pada masa Islam jika 
mereka memahami (agama). Ruh-ruh 

manusia bagaikan tentara yang berkumpul; 
jika saling kenal maka bersatu dan jika 

tidak saling kenal maka ia akan terpisah. 

 :احلديث .1567
عن  -ريض اهلل عنه-ديث األول: عن أيب هريرة احل

انلَّاُس »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ة، ِخيَارُُهم يِف اجلَاِهِليَّة  َهب َوالِفضَّ َمَعاِدن َكَمَعاِدن اذلَّ
ْرَواُح ُجنُوٌد جُمَنََّدة، 

َ
ِخيَارُُهم يِف اإلِْساَلم إَِذا َفُقُهوا، واأل

«.  ا ائتَلََف، َوَما َتنَاَكَر ِمنَْها اْختَلََف َفَما َتَعارََف ِمنْهَ 
ُدون انلَّاَس َمَعاِدن: ِخيَارُُهم يِف »احلديث اثلاين:  جَتِ

ُدون ِخيَار  اجلَاِهليَّة ِخيَارُُهم يِف اإلِْساَلم ِإَذا فَِقُهوا، َوجَتِ
ُدون رَشَّ  ُهم َكَراِهيَة هَل، َوجَتِ َشدُّ

َ
ن أ

ْ
أ انلَّاس يِف َهَذا الشَّ

يِت َهُؤالَء بِوَجه، وََهُؤالَء انلَّ 
ْ
ي يَأ ِ اس َذا الوَْجَهني، اذلَّ

 «.بِوَْجه

** 

1567. Hadis: 

Hadis pertama: Dari Abu Hurariah -raḍiyallāhu 'anhu-, 

dari Rasulullah - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Manusia ibarat barang tambang berharga 

seperti tambang emas dan perak; orang-orang mulia 

pada masa jahiliah adalah orang-orang mulia pada 

masa Islam jika mereka memahami (agama). Ruh-ruh 

manusia bagaikan tentara yang berkumpul; jika saling 

kenal maka bersatu dan jika tidak saling kenal maka ia 

akan terpisah." Hadis kedua: "Kalian mendapati 

manusia itu seperti barang-barang tambang; orang-

orang mulia pada masa jahiliah adalah orang-orang 

yang mulia pada masa Islam jika mereka memahami 

(agama). Kalian mendapati manusia pilihan dalam hal 

ini adalah orang yang paling benci agama ini (tadinya), 

dan kalian mendapati seburuk-buruk manusia adalah 

orang yang bermuka dua; yang datang kepada satu 

kelompok dengan satu wajah, dan kepada kelompok 

lain dengan wajah lain pula". 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan dua riwayatnya Derajat hadis: 

للناس  -صىل اهلل عليه وسلم-تشبيه رسول اهلل 
باملعادن فيه اإلشارة إىل عدة دالالت منها: اختالف 
طباع انلاس وصفاتهم اخلُلقية وانلفسية، وُيفهم هذا 

فاوت انلاس من تفاوت املعادن، ومنها اإلشارة إىل ت
يف تقبلهم لإلصالح، فمنهم السهل، ومنهم من حيتاج 
إىل صرب، ومنهم من ال يقبل كما هو حال املعادن، 
والتشبيه باملعادن فيه اإلشارة أيًضا إىل تفاوت انلاس 
ِته، وُيفهم ذلك من تفاوت  يف كرم األصل وِخسَّ
املعادن يف نفاستها، فمنها الغايل اكذلهب والفضة، 

رخيص اكحلديد والقصدير، والتشبيه ومنها ال
باملعادن فيه اإلشارة إىل قوة اتلحمل اكملعادن، 
فمعادن العرب يعين أصوهلم وأنسابهم. وقوهل: 
"خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا" 

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyerupakan 

manusia dengan berbagai barang tambang. Ini 

mengandung isyarat kepada beberapa makna, di 

antaranya: adanya perbedaan watak manusia dan sifat 

akhlak serta psikisnya. Dari keterangan ini dapat 

dipahami adanya perbedaan barang tambang. Juga 

mengandung isyarat perbedaan manusia dalam 

menerima perbaikan, ada orang yang menerima 

dengan mudah, ada yang membutuhkan kesabaran, 

ada juga yang tidak bisa menerima sebagaimana 

keadaan barang tambang. Penyerupaan dengan 

barang-barang tambang pun mengandung isyarat 

perbedaan manusia dalam kemuliaan dan kehinaan 

asalnya. Hal tersebut dapat dipahami dari perbedaan 

nilai barang-barang tambang; ada yang mahal seperti 

emas dan perak, ada yang murah seperti besi dan 

lempengan logam. Penyerupaan dengan barang 

tambang mengandung isyarat daya pikul seperti 
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يعين أنَّ أكرم انلَّاس من حيث النََّسب واملعادن 
ط أن واألصول، هم اخليار يف اجلاهلية، لكن برش

يفقهوا، فمثال بنو هاشم خيار قريش يف اجلاهلية  من 
حيث النسب واألصل، بنص احلديث الصحيح، 
وكذلك يف اإلسالم لكن برشط أن يفقهوا يف دين 
اهلل، وأن يتعلموا من دين اهلل، فان لم يكونوا فقهاء 

فإنَّهم ليسو  -وإن اكنوا من خيار العرب معدنا-فانهم 
وليسوا خيار اخللق. فيف هذا  أكرم اخللق عند اهلل،

ديلل ىلع أنَّ اإلنسان يرَْشُف بنسبه، لكن برشط أن 
يكون دليه فقه يف دينه، وال شك أنَّ النسب هل أثر، 
وهلذا اكن بنو هاشم أطيب انلاس وأرشفهم نسبا، 

اذلي  -صىل اهلل عليه وسلم-ومن ثم اكن رسول اهلل 
ه( هو أرشف اخللق )اهلل أعلم حيث جيعل رساتل

( ، فلوال أنَّ هذا ابلطن من بين 124)األنعام: من اآلية
صىل اهلل عليه -آدم أرشف ابلطون، ما اكن فيه انليب 

إالَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-، فال يُبَعث الرسول -وسلم
يف أرشِف ابُلُطون وأىلع األنساب. وهذه اجلملة من 
احلديث اشرتك فيها احلديثان. واحلديث األول ُخِتم 

ْرَواُح ُجنُودٌ جُمَنََّدة، -صىل اهلل عليه وسلم-هل بقو
َ
: "واأل

َفَما َتَعارََف ِمنَْها ائتَلََف، َوَما َتنَاَكَر ِمنَْها اْختَلََف" 
فيحتمل أن يكون يف هذا اإلشارة إىل معىن التشالك 
نُّ إىل شلكه والرشير إىل  يف اخلري والرّش، فاخلرَيِّ حَيِ

ب ابلاعث اليت ُجِبلَت نظريه، فتعارف األرواح ِبس
عليها من خري أو رش، فإذا اتفقت تعارفت وإن 
اختلفت تناكرت، وحيتمل أن يراد اإلخبار عن بدء 
اخللق يف حال الغيب ىلع ما جاء: إنَّ األرواح ُخِلَقت 
ا َحلَّت  قبل األجسام فاكنت تلتيق وتلتئم، فلمَّ
باألجسام تعارفت باألمر األول، فصار تعارفها 

ُرها ىلع ما سَبق من العهد املتقدم، فتِميل وتناكُ 
األخيار إىل األخيار واألرشار إىل األرشار.  وقال ابن 
عبد السالم: املراد باتلعارف واتلناكر اتلقارب يف 
الصفات واتلفاوت فيها؛ ألنَّ الشخص إذا َخالََفتَْك 
صفاته أنَكرته، واملجهول يُنَكر ِلَعدم الِعرفان، فهذا 

شبيه، شبَّه املنكر باملجهول واملالئم من جماز الت
صىل اهلل عليه -باملعلوم. واحلديث اثلاين ُخِتم بقوهل 

barang-barang tambang. Yang dimaksud barang 

tambang orang Arab adalah asal dan garis nasab 

mereka. Sabda beliau, "Orang-orang mulia pada masa 

jahiliah adalah orang-orang mulia pada masa Islam jika 

mereka memahami agama." Yakni, sesungguhnya 

manusia paling mulia dari sisi garis keturunan dan asal, 

mereka adalah orang-orang mulia pada masa jahiliah 

dengan syarat mereka memahami agama. Contohnya 

Bani Hasyim adalah golongan Quraisy yang mulia pada 

masa jahiliah dari segi garis keturunan dan asal 

berdasarkan ketetapan nas hadis yang sahih. 

Demikian juga pada masa Islam dengan syarat mereka 

memahami dan mempelajari agama Allah. Jika mereka 

tidak memahami agama -meskipun berasal dari nasab 

pilihan bangsa Arab- maka mereka bukanlah manusia 

paling mulia di sisi Allah dan mereka bukan manusia 

pilihan. Hadis ini mengandung bukti bahwa terkadang 

manusia bisa menjadi mulia dengan garis 

keturunannya tetapi dengan syarat dia memiliki 

pemahaman mengenai agamanya. Tidak diragukan 

lagi bahwa garis keturunan memiliki pengaruh, karena 

itulah Bani Hasyim adalah manusia paling baik dan 

mulia garis keturunannya. Karena itulah Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merupakan makhluk paling 

mulia, "Allah lebih mengetahui di mana Dia 

menempatkan tugas kerasulan-Nya," (Al-An'ām: 124). 

Seandainya klan dari Bani Adam ini bukan klan paling 

mulia, tentu di dalamnya tidak akan ada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Karena Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak akan diutus kecuali di 

klan paling mulia dan paling luhur garis keturunannya. 

Hadis ini disertai juga dengan dua hadis lainnya. Hadis 

pertama diakhiri dengan sabda Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, "Ruh-ruh manusia (ibarat) tentara 

yang berkumpul (berkelompok). Jika saling kenal maka 

mereka bersatu dan jika saling mengingkari (tak kenal) 

maka mereka akan terpisah." Dapat ditafsirkan bahwa 

dalam hadis ini ada isyarat kepada makna persamaan 

dalam kebaikan dan keburukan. Orang baik rindu 

kepada yang serupa dan orang jahat rindu kepada 

yang semisalnya sehingga ruh-ruh itu pun saling 

berkenalan sesuai dengan motif yang diciptakan 

untuknya berupa kebaikan dan keburukan. Jika 

keduanya cocok maka saling berkenalan, dan apabila 

berbeda maka saling menjauhi. Bisa juga ditafsirkan 

bahwa maksudnya adalah pemberitahuan mengenai 

permulaan penciptaan di alam gaib sebagaimana 

dalam hadis berikut, "Ruh-ruh (manusia) diciptakan 

sebelum tubuh lalu bertemu dan menyesuaikan diri. 

Ketika ruh menempati tubuh-tubuh, maka ia pun 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُهم -وسلم َشدُّ
َ
ن أ

ْ
أ ُدون ِخيَار انلَّاس يِف َهَذا الشَّ : "َوجَتِ

يِت 
ْ
ي يَأ ِ ُدون رَشَّ انلَّاس َذا الوَْجَهني، اذلَّ َكَراِهيَة هَل، َوجَتِ

وَْجه". فيف قوهل: )وجتدون خيار َهُؤالَء بِوَجه، وََهُؤالَء بِ 
انلاس يف هذا الشأن( أي: يف اخلالفة واإِلمارة، أي: 
خري انلاس يف تعايط األحاكم، من لم يكن حريًصا 
د ووفق، خبالف احلريص  ىلع اإِلمارة، فإذا ويل ُسدَّ
عليها. وأما رشُّ انلَّاس فهو ذو الوجهني: هو اذلي يأيت 

يفعل املنافقون: )َوإَِذا  هؤالء بوجه وهؤالء بوجه، كما
يَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوِإَذا َخلَْوا إىَِل َشيَاِطيِنِهْم  ِ لَُقوا اذلَّ
َما حَنُْن ُمْستَْهِزئُوَن(، وهذا يوجد يف  قَالُوا إِنَّا َمَعُكْم إِنَّ
كثري من انلاس والعياذ باهلل وهو شعبة من انلفاق، 

ليك وربما يغلو يف جتده يأيت إيلك يتَملَّق وُيثيِن ع
ك  ذلك اثلناء، ولكنَّه إذا اكن من ورائك َعَقَرك وذمَّ
وشتََمك وذَكر فيك ما ليس فيك، فهذا والعياذ باهلل، 

صىل اهلل عليه -وهذا من كبائر اذلنوب؛ ألنَّ انليب 
 .وَصف فاعله بأنَّه رشُّ انلاس -وسلم

berkenalan sebagaimana keadaan pertama. Dengan 

demikian, perkenalan ruh dan pengingkarannya sesuai 

dengan apa yang telah diketahui di masa lampau, lalu 

ruh orang-orang mulia condong kepada sesama ruh 

orang mulia dan ruh orang-orang jahat cenderung 

kepada sesama ruh orang-orang jahat." Ibnu 

Abdissalām berkata, "Yang dimaksud saling 

berkenalan dan saling mengingkari adalah kesamaan 

dan perbedaan sifatnya. Sebab, seseorang itu apabila 

sifat-sifatnya berbeda denganmu, niscaya engkau 

mengingkarinya. Yang tidak diketahui akan diingkari 

karena tidak adanya pengetahuan tentangnya. Ini 

termasuk majaz tasybih (metafora), yaitu yang diingkari 

diserupakan dengan yang tidak diketahui sedang yang 

cocok diserupakan dengan yang diketahui. Hadis 

kedua ditutup dengan sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Kalian mendapati manusia pilihan dalam hal 

ini adalah orang yang paling benci agama ini (tadinya), 

dan kalian mendapati seburuk-buruk manusia adalah 

orang yang bermuka dua; yang datang kepada satu 

kelompok dengan satu wajah, dan kepada kelompok 

lain dengan wajah lain pula." Dalam sabdanya, "Kalian 

mendapati manusia pilihan dalam hal ini" yakni, 

khilafah dan kepemimpinan. Yaitu, sebaik-baik 

manusia dalam menjalankan hukum-hukum adalah 

orang yang tidak tamak terhadap kepemimpinan. Jika 

dia berkuasa, dia dibimbing ke jalan yang benar, dan 

diberi taufik. Ini berbeda dengan orang yang bernafsu 

pada kepemimpinan. Sedangkan manusia paling buruk 

adalah pemilik dua wajah, yaitu orang yang datang 

kepada satu kelompok dengan satu wajah, dan kepada 

kelompok lain dengan wajah lainnya sebagaimana 

yang dilakukan orang-orang munafik. "Dan apabila 

mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka 

berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka 

kembali kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, 

mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, 

kami hanya berolok-olok." Golongan ini banyak di 

kalangan manusia. Kita berlindung kepada Allah 

darinya. Ini adalah satu cabang kemunafikan. Engkau 

mendapatinya datang kepadamu mencari muka dan 

menyanjungmu. Bahkan mungkin saja berlebih-lebihan 

dalam sanjungan. Akan tetapi ketika berada di 

belakangmu, ia mencaci, mencela, mencerca, dan 

menyebutkan sesuatu yang tidak ada padamu 

(menggosipmu). Kita berlindung kepada Allah dari hal 

ini. Ini termasuk dosa-dosa besar karena Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyifati pelakunya bahwa 

dia seburuk-buruk manusia. 
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(   ثانيا: صاحبا الصحيح خرَّجا احلديث 2638، ح4/2031ديث برمته ولفظه أخرجه مسلم: )جاحلديث األول: متفق عليه:  أوال: احل راوي احلديث:
د، ىلع انلحو اتلايل: "من قوهل: انلاس معادن.....إىل: إذا فقهوا"أخرجه:  ابلخاري: )ج أ، حيث لم حيمله سياق متحِّ ، 4/147( )ج3353، ح4/140جمزَّ

(. وأما يف قوهل: " 6/76،4689(. ومسلم)ج4689، ح6/76()ج3587، ح4/196()ج3383، ح4/149()ج3374، ح4/147()ج3353، ح4/140()ج3374ح
ْرَواُح ُجنُوٌد جُمَنََّدة .....إىل آخر احلديث" فأخرجه ابلخاري من حديث اعئشة: )ج

َ
(. احلديث اثلاين: متفق عليه: أخرجه ابلخاري: 3336، ح4/133واأل
 [(199]2526، ح4/1958لم: )ج( مس3495، ح4/278()ج3494-3493، ح4/178)ج

 -ريض اهلل عنه-أبوهريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َمَعاِدن : مجع معدن، وهو اليشء املستقر يف األرض، وكما يكون نفيسا، حيصل وأن يكون خسيسا، وكذلك انلاس يظهر من بعضهم ما يف  •

 .أصله من خسة ورشف

 .جلاهلية: ما قبل اإلسالم، سموا بذلك لكرثة جهاالتهمِخيَارُُهم يِف اجلَاِهِليَّة : أرشافهم فيها. وا •

 .َفُقُهوا : صار الفقه هلم سجية. وجيوز كرس القاف، ويكون املعىن: علموا األحاكم الرشعية •

 .ُجنُوٌد جُمَنََّدة : مجوع جمتمعة وأنواع خمتلفة •

ير إىل نظريهَفَما َتَعارََف ِمنَْها ائتَلَف : قال اخلطايب: حيتمل أن يكون إشارة إىل م • نُّ إىل شلكه، والرشِّ  .عىن التشالك يف اخلري والرش، فاخلرَيِّ حَيِ

ُدون انلَّاَس َمَعاِدن : أي ذوي أصول ينتسبون إيلها ويتفاخرون بها •  .جَتِ

ن : أي يف اإلمارة واخلالفة •
ْ
أ  .يِف َهَذا الشَّ

 :فوائد احلديث
 .وعملوا الصاحلات مناقب اجلاهلية ال يعتد بها إال إذا أسلم أصحابها وتفقهوا يف ادلين .1

 .تتعارف األرواح ِبسب الطباع اليت ُجِبلت عليها من خري أو رش، فإذا اتفقت تعارفت، وإن اختلفت تناكرت .2

يستفاد من احلديث أن اإلنسان إذا وجد من نفسه نفرة عن ذي فضل وصالح، فينبيغ أن يبحث عن املقتيض ذللك ليسىع يف إزاتله فيتخلص  .3
 .عكسه من الوصف املذموم وكذا

تتعارف األرواح ِبسب الطباع اليت ُجِبلَت عليها، ولكن ينبيغ تهذيب انلفس تلحب وتألف املؤمنني الصاحلني، وتنفر وتفر من الاكفرين  .4
 .واملرشكني واملبتدعني

 .العلم والرشف هو اذلي يصقل معدن انلاس ال الرشف واملال .5

 .بيان تقسيم انلاس إىل مراتب من حيث حسبهم .6

 .أىلع مراتب الرشف اإلساليم الفقه يف ادلين .7

 .كراهية تويل اإلمارة .8

 .حتريم املداهنة واملخادعة، وهو اذلي يأيت هؤالء بوجه، وهؤالء بوجه .9

 املراجع:املصادر و

   (6367) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم بزيادة: بكريس حسبت قوائمه حديداً. راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–يم بن أسيد أبو رفاعة تم اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خيطب : خطبة اجلمعة •

 .يسأل عن دينه : عما يلزمه من أحاكم دينه •

 :فوائد احلديث
 .ورفقه باملسلمني، وكمال شفقته عليهم وخفض جناحه هلم -وسلم عليه اهلل صىل–كمال تواضعه  .1

 .دينهم أمور انلاس تعليم ىلع -وسلم عليه اهلل صىل–حرص انليب  .2

 .من جهل شيئاً من أمر دينه ينبيغ عليه سؤال أهل العلم .3

انتهيت إىل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم وهو 
  َيطب

Aku mendatangi Nabi Muhammad -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, sedangkan 

beliau masih berkhutbah. 

 :احلديث .1568
َسيٍد 

ُ
َقاَل:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ِرَفاَعَة تَِميم بن أ

وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-انتهيُت إىل رسوِل اهلِل 
خَيطُب، َفُقلُت: يَا رسوَل اهلِل، رَُجٌل َغريٌب جاَء يَسأُل 

قْبَل يلعَّ رسوُل اهللِ 
َ
- عن ِديِنِه ال يَدرِي َما ِدينُُه؟، فَأ

،  -صىل اهلل عليه وسلم وتََرَك ُخطبتَُه حىت انتَىه إيلَّ
، َفَقَعَد عليه، وَجَعَل ُيَعلُِّميِن مّما َعلََّمُه  يِتَ بُكريِسٍّ

ُ
فأ

َتمَّ آِخَرَها.
َ
 اهلُل، ثم أىت ُخطبتَُه فَأ

** 

1568. Hadis: 

Dari Rifa'ah Tamim bin Usaid -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Aku mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, sedangkan beliau masih berkhutbah. 

Kemudian aku menyelanya, "Wahai Rasulullah, ada 

orang asing datang hendak bertanya tentang 

agamanya, karena ia belum mengerti tentang seluk-

beluk agamanya?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menuju ke arahku dan menghentikan 

khutbahnya hingga tiba di hadapanku. Lalu beliau 

diberi kursi dan duduk di atasnya serta mengajariku 

apa yang diajarkan Allah kepadanya. Setelah itu beliau 

melanjutkan khutbahnya sampai selesai". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من تواضع الرسول عليه الصالة والسالم أنه جاءه 
رجل وهو خيطب انلاس، فقال: رجل غريب جاء 

 عليه اهلل صىل–يسأل عن دينه فأقبل إيله انليب 
، ثم يجء إيله إيله انتىه حىت خطبته وقطع -وسلم

بكريس، فجعل يعلم هذا الرجل، ألن هذا الرجل 
جاء مشفقاً حمباً للعلم، يريد أن يعلم دينه حىت يعمل 
به فأقبل إيله انليب عليه الصالة والسالم وقطع 

 .اخلطبة وعلمه، ثم بعد ذلك أكمل خطبته

** 

Di antara bentuk sifat tawaduk (rendah hati) Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah ketika seorang 

lelaki mendatangi beliau saat berkhutbah di hadapan 

sahabat. Orang itu berkata, "Orang asing datang untuk 

menanyakan seluk-beluk agamanya." Seketika itu pula 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mendekati orang tersebut dan menghentikan 

khutbahnya hingga tiba di hadapan orang asing itu. 

Lantas diberikan kursi kepada beliau lalu beliau 

mengajari orang itu karena ia datang dengan simpati 

dan cinta terhadap ilmu. Ia ingin mengetahui agamanya 

sehingga bisa mengamalkannya. Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendatanginya dan 

menghentikan khutbahnya serta mengajarinya. 

Setelah itu beliau kembali menyempurnakan 

khutbahnya. 
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 .جواز قطع اخلطبة إذا اكن ادلاِع أوىل من االستمرار .4

 .مور فأهمهااملبادرة إىل املستفيت، وتقديم أهم األ .5

 .جواز إعطاء ادلروس وإلقاء املحارضات وتعليم انلاس ىلع كريس .6

 .من قطع خطبته أتمها إذا اعد إيلها، وال يعيدها من أوهلا .7

 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -قيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريحت

جاج، ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احل1407القاهرة، الطبعة األوىل، -ه. رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث1426
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة
   (5656) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

538 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه أما رواية أن التسبيح أربع وثالثون فراوها ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 إذا أويتما إىل فراشكما : من أوى أي سكن ونزل ، واملعىن هنا دخل يف فراشه ، وانزوى فيه •

 أخذتما مضاجعكما : أي: إذا أردتما انلوم يف الفراش أو ماكن انلوم والرقود •

 مضاجعكما : مجع مضجع ، وهو ماكن االضطجاع والرقود •

َويُْتَما إىَِل فَِراِشُكَما 
َ
ْو إَِذا -إَِذا أ

َ
َخْذُتَما  أ

َ
أ

ا ثاَلَثًا َوثاَلثنَِي، وََسبرَحا ثاَلثًا  -َمَضاِجَعُكَما  فََكْبر
 َوثاَلثنَِي، وامْحِدا ثاَلثًا َوثاَلثنِيَ 

 

"Apabila kalian akan pergi tidur - atau 
apabila kalian berdua telah berbaring -, 

bertakbirlah tigapuluh tiga kali, 
bertasbihlah tigapuluh tiga kali dan 
bertahmidlah tigapuluh tiga kali". 

 :احلديث .1569
أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

َويْتَُما »قال هل ولفاطمة:  -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
إَذا أ

َخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما  -إىَِل فَِراِشُكَما 
َ
ْو ِإَذا أ

َ
ا  -أ َفَكربِّ

دا ثاَلثًا ثاََلثًا َوثاَلثنَِي، وََسبِّحَ  ا ثاَلثًا َوثاَلثنَِي، وامْحِ
ويف روايٍة: التَّْسبيُح أْربًعا وثالثنَي، ويف « َوثاَلثنِيَ 

 روايٍة: اتلَّْكِبرُي أْربًعا َوثاََلثنَي.

** 

1569. Hadis: 

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata 

kepadanya (Ali) dan Fatimah -raḍiyallāhu 'anhu-ma, 

"Apabila kalian akan pergi tidur - atau apabila kalian 

berdua telah berbaring -, bertakbirlah tigapuluh tiga 

kali, bertasbihlah tigapuluh tiga kali, dan bertahmidlah 

tigapuluh tiga kali." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Tasbih tigapuluh empat kali." Dan dalam riwayat lain 

lagi disebutkan, "Takbir tigapuluh empat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اشتكت فاطمة إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم ما جتده 
من الرَح )أداة لطحن احلب( وطلبت من أبيها 

ادما فقال صىل اهلل عليه وسلم: " أال أدلكما ىلع ما خ
هو خري من اخلادم؟" ثم أرشدهما إىل هذا اذلكر:  أنهما 
إذا أويا إىل فراشهما وأخذا مضجعيهما: يسبحان 
ثالثة وثالثني، وحيمدان ثالثة وثالثني، ويكربان 
أربعة وثالثني. ثم قال عليه الصالة والسالم: فهذا 

دم؛ وىلع هذا: فيسن لإلنسان إذا خري لكما من اخلا
أخذ مضجعه يلنام أن يسبح ثالثة وثالثني، وحيمد 
ثالثة وثالثني، ويكرب أربعة وثالثني فهذه مائة مرة، 
فإن هذا مما يعني اإلنسان يف قضاء حاجاته كما أنه 

 .أيضا إذا نام فإنه ينام ىلع ذكر اهلل عز وجل

** 

Fathimah mengeluh kepada Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengenai kepayahan yang 

dialami karena alat penumbuk biji-bijian dan ia meminta 

seorang pelayan kepada ayahandanya. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya, "Maukah aku 

tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih 

baik dari seorang pelayan?" Selanjutnya beliau 

menunjukkan zikir ini kepada keduanya, "Hendaknya 

ketika kalian pergi tidur dan telah berbaring 

mengucapkan tasbih tigapuluh tiga kali, bertahmid 

tigapuluh tiga kali, bertakbir tigapuluh empat kali. 

Setelah itu Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Zikir ini lebih baik bagi kalian berdua 

daripada seorang pelayan." Dengan demikian, 

disunnahkan bagi seseorang ketika berbaring hendak 

tidur maka bertasbih tigapuluh tiga kali, bertahmid 

tigapuluh tiga kali, dan bertakbir tigapuluh empat kali. 

Ini menjadi genap seratus kali. Sesungguhnya zikir ini 

dapat membantu manusia dalam memenuhi berbagai 

kebutuhannya, juga apabila orang itu tidur maka ia tidur 

dalam keadaan zikir kepada Allah 'Azza wa Jalla. 
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 تلعظيماحلمد هلل : احلمد وصف املحمود بالكمال، مع املحبة وا •

 :فوائد احلديث
 .فنييستحب املداومة ىلع هذا اذلكر املبارك، حيث لم يرتك يلع ريض اهلل عنه هذه الوصية انلبوية، املتضمنة هلذا اذلكر املبارك حىت يللة ص .1

ذلك ،  شكت اتلعب من العمل فأحاهلا الرسول صىل اهلل عليه وسلم ىلع -ريض اهلل عنها-من واظب ىلع هذا اذلكر لم يصبه إعياء ، ألن فاطمة .2
 . وأخربها أنه خري هلا من خادم

 استدل العلماء بهذا احلديث ىلع وجوب خدمة املرأة لزوجها ، فإن فاطمة جاءت تشكو ما تلىق من الرَح مما تطحنه ، فدهلا انليب صىل اهلل .3
 .عليه وسلم ىلع االستعانة باهلل ولم يسقط عنها خدمة زوجها

مل عليه نفسه من اتلقلل والزهد يف ادلنيا ، والقنوع بما أعده اهلل ألويلائه الصابرين ، وهذا ظاهر يف ينبيغ ىلع العبد أن حيث أهله ىلع ما حي .4
 توجيه انليب صىل اهلل عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا إىل هذا اذلكر عندما جاءته فاطمة تسأهل خادما يعينها

 ال جيوز انلقص ىلع العدد الواردذكر العدد هنا يدل ىلع قصد العدد املذكور دون نقصان ، ومن ثم  .5

 . يف هذا احلديث فضيلة التسبيح واتلكبري واتلحميد قبل انلوم، فينام املسلم وهو ذاكر لربه غري اغفل .6

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه(. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار 4ه(. رياض الصاحلني، ط 1428فحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، )ال

ه(. رشح صحيح ابلخارى البن بطال، 1426ه(. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، )1428الريان، بريوت، )
، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص 1 ـه( صحيح ابلخاري، ط1423السعودية، الرياض، )  -(، مكتبة الرشد 2أبو تميم يارس بن إبراهيم، )ط حتقيق:

ر ه(. صحيح مسلم، )د.ط(، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دا1422دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )
ه(. 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، )1إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ت( كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 .ه(1407، مؤسسة الرسالة، )14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (6076) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ء أبو ادلردا اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ان: هو كثري اللَّعن • ان، واللعن: هو الطرد واإلبعاد من رمحة اهلل، واللَّعَّ انني : مجع لَّعَّ  .اللَّعَّ

 هُشَفَعاء : مجع شفيع، والشفيع هو اذلي يُِعني صاحبُُه يف حتصيل مطلب •
 .ُشَهداء : مجع شهيد، بمعىن شاهد •

 .يوم القيامة : يوم القيامة هو يوم ابلعث، سِم بهذا ألن انلاس تقوم من قبورهم، وقيل غريه •

 :فوائد احلديث
َّلعن، وأن كرثته من كبائر اذلنوب .1  .حتريم ال

 نىف انليب صىل اهلل عليه وسلم عن ُمْكرِث اللَّعن قبول شهادته باتلنبيه .2

 أنَّ َكِثري اللَّعن فاسق، ألنَّ شهادة املؤمن مقبولة وشهادة الفاسق مردودة، وكثري اللَّعن شهادته مردودة .3

 .إثبات شفاعة املؤمنني يوم القيامة .4

 املراجع:املصادر و

مكتبة  سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األبلاين، ط
لطبعة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، ا

م بفقه األحاديث من اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملا
، الشيخ حممد بلوغ املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام

 .سماعيل الصنعاين، ط دار احلديثبن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إ
   (5495) الرقم املوحد:

اننِي ال  يَُكونُوَن ُشَفَعاَء, َوال ُشَهداَء يَْوَم إِنَّ اللَّعَّ
  الِقَيامةِ 

Sesungguhnya orang-orang yang suka 
melaknat tidak dapat memberi syafaat dan 

tidak dapat menjadi saksi di hari kiamat 

 :احلديث .1570
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب ادلرداء 

اننِي»قال:  -عليه وسلم ال يَُكونُوَن ُشَفَعاَء,  ِإنَّ اللَّعَّ
 .«َوال ُشَهداَء يَْوَم الِقيَامةِ 

** 

1570. Hadis: 

Dari Abu Dardā` -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Sesungguhnya orang-orang yang 

suka melaknat tidak dapat memberi syafaat dan tidak 

dapat menjadi saksi di hari kiamat." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث اتلحذير من كرثة اللَّعن، وأنَّ من يكرث 
اللَّعن ليس هل مزنلة عند اهلل تعاىل، وال تقبل 
شفاعتهم يف ادلنيا؛ ألنهم غري عدول، والشهادة ال 
تقبل إال من العدل، وال تقبل شفاعتهم يف إخوانهم 

وال شهادتهم يف اآلخرة، وأيضاً ال تقبل دلخول اجلنة 
شفاعتهم ىلع األمم السابقة يف أن رسلهم بلغوا 

 .الرسالة

** 

Dalam hadis ini terdapat peringatan agar jangan 

banyak melaknat dan bahwa siapa yang sering 

melaknat tidak mendapat kedudukan di sisi Allah -

Ta'ālā-, tidak diterima syafaat mereka di dunia, karena 

mereka tidak adil, sedangkan persaksian hanya 

diterima dari orang yang adil. Tidak diterima juga 

syafaat mereka untuk saudara mereka agar masuk 

surga, juga tidak diterima persaksian mereka di akhirat. 

Juga syafaat mereka tidak diterima untuk umat 

terdahulu yaitu bahwa Rasul-rasul mereka telah 

menyampaikan ajarannya. 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عياض بن محار  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .، ويه خفض اجلناح، وإالنة اجلانب من غري خسة وال مذلةتََواَضُعوا : اتلواضع إظهار الضعة •

 .َيبيِْغَ : ابليغ هو الظلم واالستطالة، واتلعدي ىلع الغري •

 .يْفَخَر : االفتخار هو اتلمدح باخلصال و املباهاة باملاكرم واملناقب •

 :فوائد احلديث
 .يف احلديث احلث ىلع اتلواضع وعدم الكرب والرتفع ىلع انلاس .1

 .وأنه ال يفخر ىلع أحد 2أنه ال يبيغ ىلع أحد .1بصفتني: أن من تواضع فإنه يتحىل .2

 .انليه عن ابليغ والفخر .3

ْن تََواَضُعوا، َحىتَّ اَل 
َ
: أ ْوََح إيَلَّ

َ
َ َتَعاىَل أ إِنَّ اَّللَّ

َحدٍ 
َ
َحٌد لََعَ أ

َ
َحٍد، َواَل َيْفَخَر أ

َ
َحٌد لََعَ أ

َ
  َيْبِِغَ أ

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah 
memberikan wahyu kepadaku, "hendaklah 

kalian bersikap tawaduk (rendah hati) 
sehingga tidak ada seseorang yang 

menganiaya orang lain dan tidak ada 
seorang pun yang membanggakan dirinya 

atas orang lain". 

 :احلديث .1571
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن عياض بن محار 

وْ »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َ
َ َتَعاىَل أ : ِإنَّ اَّللَّ ََح إيَلَّ

َحٍد، َواَل َيْفَخَر 
َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
ْن تََواَضُعوا، َحىتَّ اَل َيبيِْغَ أ

َ
أ

َحدٍ 
َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
 «.أ

** 

1571. Hadis: 

Dari 'Iyāḍ bin Ḥimār -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah 

memberikan wahyu kepadaku, 'Hendaklah kalian 

bersikap tawaduk (rendah hati) sehingga tidak ada 

seseorang yang menganiaya orang lain dan tidak ada 

seorang pun yang membanggakan dirinya atas orang 

lain".' 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يم من أخالق اتلواضع مأمور به، وهو خلق كر
صىل اهلل -املؤمنني، أوحاه اهلل تعاىل إىل نبيه حممد 

، وهذا ديلل ىلع أهميته والعناية به؛ ألن -عليه وسلم
من تواضع فإنه يتذلل ويستسلم عند أوامر اهلل تعاىل 
فيمتثلها، وعند نواهيه فيجتنبها، و يتواضع فيما بينه 
وبني انلاس. ويف احلديث انليه عن االفتخار 

ملباهاة باملاكرم واملناقب ىلع سبيل االفتخار والعلو وا
 .ىلع انلاس

** 

Dalam hadis ini terdapat anjuran dan perintah untuk 

bersikap rendah hati. Rendah hati merupakan akhlak 

mulia kaum mukminin. Allah -Ta'ālā- mewahyukan 

perangai ini kepada Nabi-Nya, Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Ini merupakan dalil urgensi tawaduk 

dan keharusan memeliharanya. Sebab, orang tawadhu 

sesungguhnya ia merendahkan diri dan tunduk kepada 

berbagai perintah Allah -Ta'ālā- lalu melaksanakannya, 

dan patuh kepada larangan-larangan-Nya lalu 

menjauhinya. Ia juga harus merendahkan hati kepada 

sesama manusia. Dalam hadis ini terkandung larangan 

membanggakan diri dan menonjolkan kemuliaan serta 

kelebihan dengan cara menepuk dada dan congkak 

terhadap manusia. 
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 املراجع:املصادر و

الرمحن صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد 
. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة

ام، الشيخ حممد الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكر
 المية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديثبن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلس

   (5497) الرقم املوحد:
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ري اذلي يُمسك انلَّعل بالَقَدم، ويكون ىلع ظهرها • ْسُع : السَّ  .الشَّ

 :فوائد احلديث
 .كراهة امليش بنعل واحدة، فإما أن ينتعلهما مجيعا أو خيلعهما مجيعا .1

 .خرى؛ إذ األصل العدل بني اجلوارح فأعِط لك ذي حقٍّ حقهقد يدخل يف هذا لك بلاس شفع اكخلفني وإخراج ايلد الواحدة من الُكم دون األ .2

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
بهجة انلاظرين رشح رياض  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -م الكتبمسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعل

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه،  -ه. 1418الطبعة األوىل -الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل،دارابن اجلوزي
 -ه. 1426ض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح ريا -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مؤسسة الرسالة

 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت –دار إحياء الرتاث العريب -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج / حيىي بن رشف انلووي 
   (8907) الرقم املوحد:

إذا انقطع ِشْسُع َنْعل أحدكم فال َيْمِش يف 
  األخرى حىت يُصلِحها

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bersabda, "Apabila tali sandal salah 
seorang dari kalian putus, maka janganlah 

ia berjalan dengan satu sandal sampai ia 
memperbaikinya". 

 :احلديث .1572
قال: سمعت رسول   -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إذا انقطع ِشْسُع »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.ِش يف األخرى حىت يُصِلحهاَنْعل أحدكم، فال َيمْ 

** 

1572. Hadis: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Apabila tali sandal salah seorang dari kalian putus, 

maka janganlah ia berjalan dengan satu sandal sampai 

ia memperbaikinya"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املسلم إذا انقطع  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
نعله ولم يمكنه امليش فيه، فال يميش يف نعل واحدة، 
بل عليه أن يصلح ما فسد أو خيلع األخرى ويميش 
حافًيا، وسبب ذلك ما فيه من التشبه بالشيطان، كما 

 .ث أخرىيف أحادي

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang seorang muslim apabila sandalnya putus dan 

tidak memungkinkannya untuk berjalan dengannya, 

hendaknya ia tidak berjalan dengan satu sandal. Justru 

ia harus memperbaiki kerusakannya atau mencopot 

sandal yang lainnya lalu berjalan dengan telanjang 

kaki. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إذا أوى أحدكم إىل فراشه فَلَيْنُفْض فَِراَشُه 
  ارِهِ فإنَُّه ال يدري ما خلفه عليهبَِداِخلَِة إزَ 

"Apabila salah seorang di antara kalian 
menghampiri kasurnya (untuk tidur -
korektor), hendaknya ia mengibaskan 

kasurnya dengan ujung sarungnya, karena 
ia tidak tahu apa yang akan terjadi 

padanya". 

 :احلديث .1573
إذا أوى »مرفواعً:  -هريض اهلل عن-عن أيب هريرة 

أحدكم إىل فراشه فَليَنُْفْض فَِراَشُه بَِداِخلَِة إَزارِهِ 
فإنَُّه ال يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ريب 
وضعت جنيب، وبك أرفعه، إن أمسكت نفيس 
فارمحها، وإن أرسلتها، فاحفظها بما حتفظ به عبادك 

 «.الصاحلني

** 

1573. Hadis: 

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

"Apabila salah seorang di antara kalian menghampiri 

kasurnya (untuk tidur -korektor), hendaknya ia 

mengibaskan kasurnya dengan ujung sarungnya, 

karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, lalu 

mengucapkan, "Dengan nama-Mu, wahai Tuhanku, 

aku rebahkan tubuhku dan dengan nama-Mu aku 

mengangkatnya. Jika Engkau renggut nyawaku, maka 

kasihanilah ia. Jika Engkau melepaskannya, maka 

jagalah ia sebagaimana Engkau menjaga hamba-

hamba-Mu yang saleh". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يدور معىن هذا احلديث حول بيان أذاكر انلوم ، ويه 
اللحظة اليت يسلم اإلنسان فيها روحه لربه يف حلظة 
ال يملك فيها حوال وال قوة ً، فيرتكها يف يد خالقها 
حيفظها ، ويردها مع تمام اتلفويض هلل تعاىل . قال 

ايلقظة أهل العلم: وحكمة اذلكر وادلاعء عند انلوم و
أن تكون خاتمة أعماهل ىلع الطاعة ، وأول أفعاهل 
ىلع الطاعة . ويف هذا احلديث املبارك يبني نلا انليب 
صىل اهلل عليه وسلم ما يسن ىلع العبد فعله وقوهل 
عند انلوم  فأرشدنا انليب صىل هلل عليه سلم إىل 

إذا أوى أحدكم إىل فراشه »اجلانب الفعيل ، فقال: 
وهذا ألن العرب اكنوا يرتكون الفراش  فَليَنُْفْض"

ِباهل ، فلربما دخل الفراش بعد مغادرة العبد هل 
بعض احلرشات املؤذية ، أو تلوث بالغبار وحنوه ، فأمر 
انليب صىل اهلل عليه سلم بنفض الفراش قبل انلوم ، 
ثم بني انليب صىل اهلل عليه وسلم آلة انلفض 

 بَِداِخلَِة إَزارِهِ " واتلنظيف فقال : " فلينفض ِفَراَشهُ 
واإلزار: هو ما يلبس ىلع أسفل ابلدن ، واملقصود أي: 
بطرف اثلياب ادلاخيل ، ألنه أسهل للنفض ، وحىت ال 
يصيب ظاهر اإلزار يشء من القذر وحنوه ، كما انه 

** 

Makna hadis ini berkisar seputar penjelasan tentang 

zikir saat hendak tidur. Yaitu ketika manusia 

menyerahkan ruhnya kepada Tuhannya dalam situasi 

di mana ia tidak memiliki daya dan kekuatan terhadap 

nyawanya lalu ia membiarkannya di tangan Sang 

Penciptanya yang akan menjaganya dan 

mengembalikannya lagi seiring dengan sempurnanya 

penyerahan kepada Allah Ta'ala. Para ulama berkata, 

"Hikmah zikir dan doa saat hendak tidur dan terjaga 

darinya ialah agar penutup amal-amal seseorang 

adalah ketaatan dan awal amal-amalnya adalah 

ketaatan pula. Dalam hadis yang penuh berkah ini, 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan bagi kita mengenai hal-hal yang 

disunatkan bagi seorang hamba untuk dikerjakan dan 

diucapkan ketika hendak tidur. Pertama: Sunnah 

fi'liyyah. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membimbing kita kepada aspek praktek. Beliau 

bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian 

menghampiri kasurnya, hendaknya ia mengibaskan," 

Ini disebabkan orang-orang Arab yang suka 

meninggalkan kasurnya dalam kondisi apa adanya. 

Mungkin saja ketika kasur itu ditinggalkan, ada 

serangga-serangga berbahaya yang masuk ke dalam 

kasur atau kotor oleh debu dan sebagainya. Lantas 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkannya untuk mengibaskan kasur sebelum 
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أسرت للعورة. ثم يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم العلة 
يدري ما خلفه من هذا انلفض واتلنظيف: "فإنَُّه ال 

عليه" وهذا يدل ىلع حرص الرشيعة ىلع سالمة 
األبدان، ألن باألبدان قوام األديان، وهكذا انتهت 
هنا السنة الفعلية مع بيان علتها. ثانيا: السنة 
القويلة. ثم قال انليب صىل اهلل عليه وسلم :" ثم يقول: 
باسمك ريب " أي: باسم اهلل العيل العظيم أضع هذا 

امد ىلع الفراش ، وهذا يدل ىلع استحباب اجلسد اهل
مداومة اإلنسان ذلكر ربه يف لك وقت ، ثم يقول: " 
وضعت جنيب وبك أرفعه" أي: أين ال أضع هذا 
اجلسد وال أرفعه إال مستصحبا فيها ذكرك. ثم قال 
صىل اهلل عليه وسلم : " إن أمسكت نفيس فارمحها" 

لم :"وإن كناية عن املوت.  قوهل صىل اهلل عليه وس
أرسلتها" كناية عن احلياة. وقوهل صىل اهلل عليه وسلم 

أي أن « :"  فاحفظها بما حتفظ به عبادك الصاحلني
حتفظ نفيس ورويح بما حتفظ به عبادك ، وهو حفظ 
اعم من سائر اآلثام واملوبقات والرشور ، كقوهل صىل 
اهلل عليه وسلم :" احفظ اهلل حيفظك" فهذا حفظ اعم  

بالصاحلني فإن حفظ الرب تعاىل ال ينال  وذلا خصه
إال بالصالح ، فليس للمفرط واملضيع حظ من حفظ 
اهلل احلفظ اخلاص اذلي يويله اهلل تعاىل ألويلائه، 

 . ولكن قد يناهل يشء من احلفظ العام

tidur. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 

wa Salam menjelaskan alat untuk mengibaskan dan 

membersihkan. Beliau bersabda, "Hendaknya 

mengibaskan kasurnya dengan ujung sarungnya," Al-

Izar adalah kain yang dipakai di bagian bawah tubuh. 

Maksudnya ialah dengan ujung pakaian dalam, karena 

lebih mudah untuk mengibaskan dan supaya bagian 

luar sarung tidak terkena kotoran dan sebagainya. 

Sebagaimana kain itu lebih menutup aurat. Kemudian 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menerangkan sebab pengibasan dan pembersihan 

tersebut, "karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi 

padanya," Ini merupakan dalil keinginan syariat 

terhadap keselamatan tubuh. Sebab, tubuh adalah 

pilar agama. Demikianlah selesai sudah sunnah 

fi'liyyah disertai penjelasan sebabnya. Kedua: Sunnah 

qauliyah. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Dengan nama-Mu, wahai Tuhanku," Yakni, 

dengan nama Allah Yang Maha Tinggi dan Maha 

Agung, aku rebahkan badanku yang lemah di atas 

kasur. Ini merupakan dalil disunahkannya bagi kita 

untuk zikir kepada Allah Ta'ala di setiap waktu. 

Selanjutnya beliau mengucapkan, "Aku rebahkan 

tubuhku, dan dengan nama-Mu aku mengangkatnya." 

Yakni, sesungguhnya aku tidak meletakkan tubuh ini 

dan tidak mengangkatnya kecuali disertai dengan zikir 

kepada-Mu. Setelah itu Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengucapkan, "Jika Engkau renggut 

nyawaku, maka kasihanilah ia." Sebagai bentuk 

kinayah dari kematian. Sabda Nabi Muhammad 

Shallallahu' Alaihi wa Sallam, "Jika Engkau 

mengembalikannya," merupakan kinayah tentang 

kehidupan. Sabda Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, "maka jagalah ia sebagaimana Engkau 

menjaga hamba-hamba-Mu yang saleh." Yakni, 

hendaknya Engkau menjaga diriku dan ruhku 

sebagaimana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu. Ini 

adalah penjagaan secara umum dari segala dosa, 

dosa-dosa besar dan keburukan. Hal ini sebagaimana 

sabda Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

"Jagalah Allah, pasti Dia menjagamu." Ini adalah 

penjagaan umum. Untuk itu dikhususkan bagi orang-

orang saleh. Sebab, penjagaan Tuhan tidak bisa 

didapatkan kecuali dengan kesalehan. Orang yang lalai 

dan menyia-nyiakan (sesuatu) tidak mendapatkan 

bagian dari penjagaan Allah. Yaitu penjagaan khusus 

yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk para wali dan 

kekasih-Nya. Namun mungkin saja seseorang 

mendapatkan bagian dari penjagaan secara umum. 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه-أبو هريرة اتلخريج:
 احلنيرياض الص مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بداخلة إزاره : أي بالطرف اذلي ييل اجلسد منه •

 اإلزار : ثوب حييط بانلصف األسفل من اجلسد •

 خلفه عليه : ما صار بعده خلفا وبدال بعد غيابه •

 إن أمسكت نفيس : كناية عن املوت •

 أرسلتها : كناية عن اإلبقاء يف ادلنيا •

 :فوائد احلديث
 ن املؤذيات وهو ال يشعر، وتلنظيفه مما وقع عليه من تراب أو أقذاريستحب نفض الفراش قبل ادلخول فيه ، لكيال يكون دخل فيه يشء م .1

 حياة العبد ينبيغ أن تكون مرتبطة بمنهج اهلل وأعماهل قائمة ىلع اسم اهلل .2

 اتلوفيق أال يكلك اهلل طرفة عني ، وأن حيفظك ِبفظه ويراعك برمحته ، واخلذالن أن يكلك اهلل إىل نفسك .3

  حيفظ عباده الصاحلني يف أنفسهم وأمواهلم وأهليهم وأبنائهم ، فامهلل احفظنا بما حتفظ به عبادك الصاحلنيمن حفظ اهلل حفظه اهلل ، فاهلل .4

 .احلث ىلع ادلاعء الوارد يف هذا احلديث ،ألن فيه اتلفويض اتلام هلل واحلصول ىلع اهلدوء انلفيس والطمأنينة الفكرية مما قدر هل .5

ظر عن آلة انلفض وإنما ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم " اإلزار" ألن الغالب ىلع العرب أنه لم احلديث حيث ىلع نفض الفراش بغض انل .6
يكن هلم ثوب غري ما هو عليهم من إزار ورداء ، فاملهم هو نفض الفراش سواء اكن انلفض بمالبس متصلة ) يرتديها الشخص( أم منفصلة ) ال 

 حديثهيرتديها ( ، أو بما ينفض به الفراش من آالت 

 واحلكمة من األذاكر وادلاعء عند انلوم وايلقظة أن تكون خاتمة أعمال املسلم ىلع الطاعة وأول أفعاهل ىلع الطاعة .7

هذه من آداب انلوم، ومن حكمة اهلل عز وجل ورمحته أنك ال تكاد جتد فعال لإلنسان إال وجدته مقرونا بذكر، فاللباس هل ذكر، األكل هل  .8
 .-تعاىل-ذلك من أجل أال يغفل اإلنسان عن ذكر اهلل يكون ذكر اهلل ىلع قلبه دائما وىلع لسانه دائما وهذه من نعمة اهلل ذكر، الرشب هل ذكر، و

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -ح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيانلاظرين رش

 إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد  -ه. 1422اري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ابلخ

 -ه 1430ىلالطبعة األو -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ابلايق، دار اعلم الكتب
 .ه1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

   (6034) الرقم املوحد:
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 حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه رواه أبو داود. حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه رواه أبو داود أيضا. راوي احلديث:

 أبوسعيد وأبوهريرة ريض اهلل عنهما. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فليؤمروا : أي: فليجعلوا أحدهم أمريا عليهم يدير شئونهم يف السفر •

 :فوائد احلديث
 .إمارة السفر تنقطع بانتهاء السفر .1

 .احلرص ىلع راعية مصالح املسافرين ودفع الرضر عنهم .2

 .وجوب طاعة األمري فيما يتعلق بمصالح السفر .3

 .احلرص ىلع مجع اللكمة ونبذ اخلالف .4

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
د.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين، املكتبة  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
الصاحلني، ملحمد  ديلل الفاحلني لطرق رياض -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -العرصية. 

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة . 
الطبعة:  -دار احلديث، مرص -حتقيق: عصام ادلين الصبابطي-حممد بن يلع الشواكين  -نيل األوطار -ه. 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 .م1993 - ـه1413األوىل، 
   (5970) الرقم املوحد:

  إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم
Jika ada tiga orang keluar untuk bepergian, 

hendaknya mereka mengangkat seorang 
dari mereka sebagai pemimpin. 

 :احلديث .1574
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-وأيب هريرة  عن أيب سعيد

ُروا أحدهم»  «.إذا خرج ثالثة يف سفر فَلْيَُؤمِّ

** 

1574. Hadis: 

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-ma 

secara marfū', "Jika ada tiga orang keluar untuk 

bepergian, hendaknya mereka mengangkat seorang 

dari mereka sebagai pemimpin". 

 حسن صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis hasan sahih Derajat hadis: 

يأمر الرسول صىل اهلل عليه وسلم املسافرين أن 
روا عليهم واحدا منهم، يكون أفضلهم،  يَُؤمِّ

جودهم رأيا؛ يلتوىل تدبري شئونهم؛ ألنهم إذا لم وأ
روا واحدا صار أمرهم فوىض  .يَُؤمِّ

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

kepada orang-orang musafir untuk mengangkat salah 

seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka. 

Hendaknya yang dipilih adalah orang yang paling 

utama dan paling cerdas gagasannya agar bisa 

mengatur urusan mereka. Sebab, jika mereka tidak 

mengangkat seseorang sebagai pemimpin, maka 

urusan mereka menjadi kacau-balau. 
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 . رواه مسلم راوي احلديث:

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل تبارك 
وتعاىل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا اجلنة وتنجنا من 

انلار؟ فيكشف احلجاب، فما أعطوا شيئا أحب 
 إيلهم من انلظر إىل ربهم

 

Apabila penghuni Surga telah masuk ke 
dalam Surga, Allah –Tabāraka wa Ta'ālā- 
berfirman, "Apakah kalian menginginkan 

sesuatu Aku tambahkan untuk kalian?" 
Lantas mereka menjawab, "Bukankah 

Engaku telah memutihkan wajah kami? 
Bukankah Engkau telah memasukkan kami 
ke dalam Surga dan menyelamatkan kami 
dari Neraka?" Kemudian Allah membuka 
hijab, maka mereka tidak diberi sesuatu 

yang lebih mereka sukai daripada 
kenikmatan melihat Rabb mereka. 

 :احلديث .1575
إذا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن صهيب بن سنان 

تبارك وتعاىل:  دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل
تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبُيِّْض وُُجوهنا؟ 
نَا من انلار؟ فيكشف  ألم تُْدِخلْنَا اجلنة وُتنَجِّ
ْعُطوا شيئا أَحبَّ إيلهم من انلظر إىل 

ُ
احِلَجاب، فما أ

 .«ربهم

** 

1575. Hadis: 

Dari Ṣuhaib bin Sinān -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū': “Apabila penghuni Surga telah masuk ke dalam 

Surga, Allah –Tabāraka wa Ta'ālā- berfirman, "Apakah 

kalian menginginkan sesuatu Aku tambahkan untuk 

kalian?" Lantas mereka menjawab, "Bukankah Engkau 

telah memutihkan wajah kami? Bukankah Engkau telah 

memasukkan kami ke dalam Surga dan 

menyelamatkan kami dari Neraka?" Kemudian Allah 

membuka hijab, maka mereka tidak diberi sesuatu 

yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan melihat 

Rabb mereka.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الرشيف جانباً من انلعيم اذلي يبني نلا احلديث 
يكون للمؤمنني يوم القيامة يف اجلنة، وهو حوار 
بينهم وبني اهلل عزوجل بعد دخوهلم اجلنة بأن يسأهلم 
تعاىل عما يتمنون زيادته نلعيمهم، فيُجيبون بأنهم يف 
أنواع انلعيم من تبييض الوجوه وإدخاهلم اجلنة 

اذلي ليس  وجناتهم من انلار، فيعطيهم اهلل انلعيم
بعده نعيم وهو كشف احلجاب اذلي بينهم وبني اهلل 
تعاىل فينظرون لوجهه الكريم ويكون أفضل ما ينعم 

 .به عليهم يف اجلنة

** 

Hadis mulia ini menjelaskan kepada kita tentang 

kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang 

yang beriman pada hari kiamat nanti di dalam Surga; 

yaitu percakapan antara mereka dengan Allah -'Azza 

wa Jalla- setelah mereka masuk ke dalam Surga. Allah 

bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka 

inginkan dari kenikmatan untuk menambah kenikmatan 

yang diberikan kepada mereka. Kemudian mereka 

menjawab bahwa sesungguhnya mereka telah 

dianugerahi berbagai macam kenikmatan dari 

diputihkannya wajah-wajah mereka, dimasukkan ke 

dalam Surga dan diselamatkannya mereka dari 

Neraka. Lalu Allah memberi mereka kenikmatan yang 

tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar darinya 

yaitu dibukanya hijab atau pembatas yang ada antara 

mereka dengan Allah -Ta'ālā- sehingga mereka dapat 

memandang wajah-Nya Yang Mulia, dan ini adalah 

kenikmatan yang paling utama yang diberikan kepada 

mereka di dalam Surga. 
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 . -ريض اهلل عنه-صهيب بن سنان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . تريدون : بتقدير همزة االستفهام أي أتريدون •
 . فيكشف احلجاب : وهو حجاب منه تعاىل للعباد حىت ال يروه، أما يف اآلخرة فريفعه عنه لريوه •

 :فوائد احلديث
 . أهل اجلنة يف نعيم عظيم من رب كريم -1 .1

 .كشف احلجاب عن أهل اجلنة فريون ربهم، وأما الكفار؛ فمحرومون منها -2 .2

 .املؤمنني لربهم، وأنها خاتمة الكرامة اليت يمنحها ألويلائه املتقني تعظيم شأن رؤية -3 .3

 . شكر املؤمنني هلل تعاىل ىلع تبييض وجوههم ودخوهلم اجلنة وجناتهم من انلار -4 .4

 -صىل اهلل عليه وسلم-أهمية املسارعة إىل اجلنة باألعمال الصاحلة وطاعة اهلل تعاىل ورسوهل  -5 .5

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه(. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1الصاحلني لسليم اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح رياض 
ه(. صحيح مسلم، 1426ه(. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، ) 1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، )

ايق،)د.ط(،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ت( كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص حتقيق: حممد فؤاد عبد ابل
 .ه(1407، مؤسسة الرسالة، )14ه(. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1430، كنوز إشبيليا، الرياض، )1العمار، ط

   (8344) الرقم املوحد:
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 رواه مسلم، ويف لفظه تقديم وتأخري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فال تسقموا : فال تمرضوا •

 .أي تظلوا شباباً أن تشبوا :  •

 .فال تهرموا : اهلرم احلالة احلاصلة عند الكرب )الشيخوخة(، وهو  داء طبييع ال دواء هل اكملوت •

 .تنعموا : أي جتدوا انلعيم والسعادة •

 .ال تبأسوا : من ابلؤس وهو الرض والشقاء •

ل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد: إن لكم إذا دخ
أن َتيوا، فال تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا، 
فال تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا 

 أبدا، وإن لكم أن تنعموا، فال تبأسوا أبدا

 

"Jika penghuni surga telah masuk surga, 
seorang penyeru berseru, "Hendaknya 

kalian tetap hidup dan tidak mati selama-
lamanya. Hendaknya kalian tetap sehat dan 

tidak sakit selama-lamanya. Hendaknya 
kalian tetap muda dan tidak menjadi tua 

untuk selama-lamanya. Hendaknya kalian 
bersenang-senang dan tidak sengsara 

selama-lamanya". 

 :احلديث .1576
 -ريض اهلل عنهما-ي وأيب هريرة عن أيب سعيد اخلدر

إذا دخَل أهُل اجلنِة اجلنَة ُينَاِدي ُمناٍد: إن »مرفواعً: 
لكم أن حَتْيوا، فال تَموتُوا أبداً، وإن لكم أن 
وا، فال تَسَقُموا أبداً، وإن لكم أن تَِشبُّوا فال  تَِصحُّ

 «.تَهَرُموا أبداً، وإن لكم أن تَنَعُموا، فال َتبْأُسوا أبداً 

** 

1576. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah -raḍiyallāhu 

'anhu-ma secara marfū', "Jika penghuni surga masuk 

surga, seorang penyeru berseru, "Hendaknya kalian 

tetap hidup dan tidak mati selama-lamanya. 

Hendaknya kalian tetap sehat dan tidak sakit selama-

lamanya. Hendaknya kalian tetap muda dan tidak 

menjadi tua untuk selama-lamanya. Hendaknya kalian 

bersenang-senang dan janganlah berputus asa 

selama-lamanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أخرب  -صىل اهلل عليه وسلم-من نعيم اجلنة أن انليب 
أن أهل اجلنة ينادي فيهم مناد: "إن لكم أن حتيوا 
فال تموتوا أبداً، وإن لكم أن تصحوا فال تسقموا 
أبداً" وذكر احلديث، أي: أنهم يف نعيم دائم ال خيافون 
املوت وال املرض وال كرب السن املوجب للضعف، وال 

ما هم فيه من انلعيم، فهذا احلديث وغريه  انقطاع
يوجب لإلنسان الرغبة يف العمل الصالح اذلي يتوصل 

 .به إىل هذه ادلار

** 

Diantara kenikmatan surga bahwa Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan perihal 

penghuni surga yang bakal diseru oleh seorang 

penyeru "Hendaknya kalian tetap hidup dan tidak mati 

selama-lamanya. "Hendaknya kalian tetap sehat " dan 

tidak sakit selama-lamanya." Dan ia menyebutkan 

hadits. Yakni, mereka ada dalam kenikmatan yang 

abadi tanpa merasa takut pada kematian, penyakit, 

usia lanjut yang menyebabkan kelemahan dan 

terputusnya kenikmatan yang mereka rasakan. Hadits 

ini dan berbagai hadits lainnya mengharuskan manusia 

untuk senang melakukan amal shalih yang dapat 

mengantarkannya ke rumah ini (surga)." 
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 :فوائد احلديث
 .نعيم اجلنة دائم ال يبيد وال يفىن وال ينقطع .1

 .من انلعيم؛ ألن نعيم اجلنة ال خوف فيه، وأما نعيم ادلنيا ال يدوم ويعرتيه آالم وأسقام اختالف نعيم اجلنة عما يف ادلنيا .2

 .أهل اجلنة يتقلبون يف نعم ليس فيها مرض وال هرم وال عيب وال نقص .3

 املراجع:املصادر و

مام أيب زكريا انلووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإل
ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

ه. نزهة املتقني 1417ة األوىل، ه. صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبع1426
 .ه1407رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

   (8341) الرقم املوحد:
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 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو يلع طلق بن يلع  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حاجته : أي: اجلماع •

 .فلتأته : أي تلجب حاجته •

 .اتلنور : اذلي خيزب فيه اخلزب •

 :فوائد احلديث
 .حق الزوج ىلع الزوجة عظيم فينبيغ أن تعد نفسها ذللك .1

 .ما حيبه يف غري معصية اهللحث املرأة أن تعمل ىلع إرضاء زوجها وإسعاده بكل  .2

 .األمور تتفاوت يف األهمية؛ فبعضها فوق بعض .3

 املراجع:املصادر و

 أبو: تأيلف, وزبادته الصغري اجلامع صحيح. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
إلساليم. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح, تأيلف: يلع بن سلطان القاري, انلارش: دار ا املكتب: انلارش, األبلاين ادلين نارص حممد عبدالرمحن
. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي, تأيلف: أبو العال حممد عبدالرمحن املباركفوري, انلارش: دار الكتب العلمية. ديلل 1422اعم  1الفكر, ط

دار الكتاب العريب. حتفة األبرار رشح مصابيح السنة, تأيلف: القايض نارص ادلين عبداهلل  الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش
. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: 1433ابليضاوي, حتقيق: جلنة خمتصة بإرشاف نور ادلين طالب, انلارش: وزارة األوقاف بالكويت, اعم 

 .سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي
   (5788) الرقم املوحد:

إذا داع الرجل زوجته حلاجته فلتأته وإن اكنت 
  لَع اتلنور

Apabila seorang suami mengajak istrinya 
untuk kebutuhan (biologis)nya, maka ia 

harus memenuhinya walaupun ia sedang 
memasak di depan tungku (dapur). 

 :احلديث .1577
أن رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب يلع طلق بن يلع 

إذا داع الرجل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.زوجته حلاجته فَلْتَأتِِه وإن اكنت ىلع اتلَّنُور

** 

1577. Hadis: 

Dari Abu Ali Ṭalq bin Ali -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', “Apabila seorang suami mengajak istrinya 

untuk kebutuhan (biologis)nya, maka ia harus 

memenuhinya walaupun ia sedang memasak di depan 

tungku (dapur)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا طلب الرجل امرأته للجماع فيجب عليها أن 
جتيبه ولو اكنت مشغولة شغاًل ال يقوم به غريها، كأن 

 .تكون ختزب أو تطبخ

** 

Apabila seorang suami meminta istrinya untuk 

berjimak, maka ia wajib untuk memenuhi ajakan 

suaminya walaupun ia sedang melakukan suatu 

kesibukan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain 

seperti sedang membuat roti atau memasak. 
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ها من  ْعُطوا اإلبل حظَّ
َ
إذا سافرتم يف اخلِْصب، فأ

َْسِعوا عليها 
َ
األرض، وإذا سافرتم يف اجَلْدب، فأ

رْي، وبادروا بها نِْقَيها  السَّ
 

Apabila kalian bepergian ke tempat yang 
subur, berikanlah unta itu bagiannya dari 
bumi. Apabila kalian bepergian ke tempat 

yang gersang, maka percepatlah 
perjalanannya, dan segerakanlah (sebelum 

habis) sumsumnya. 

 :احلديث .1578
إذا سافرتم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ها من األرض، وإذا  ْعُطوا اإلبل حظَّ
َ
يف اخِلْصب، فأ

رْي، وبادروا بها  رْسِعوا عليها السَّ
َ
سافرتم يف اجلَْدب، فأ

يَها، وإذا َعرَّْستُم، فاجتنبوا الطريق؛ فإنها ُطُرق نِقْ 
َوى الَهَوامِّ بالليل

ْ
، وَمأ َوابِّ  «ادلَّ

** 

1578. Hadis: 

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

Apabila kalian bepergian ke tempat yang subur, 

berikanlah unta itu bagiannya dari bumi. Apabila kalian 

bepergian ke tempat yang gersang, maka percepatlah 

perjalanannya, dan segerakanlah (sebelum habis) 

sumsumnya. Apabila kalian bermalam maka jauhilah 

jalanan, karena itu adalah lalu lintas binatang-binatang 

tunggangan yang lain dan binatang-binatang melata 

(bahkan beracun -edit) di waktu malam. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث مرااعة مصالح اإلنسان وابلهائم، حيث 
أرشد صىل اهلل عليه وسلم املسافرين إىل هذه اآلداب:  
فأمر املسافر إذا سافر ىلع راحلة بهيمة: من اإلبل، أو 

اخليل؛ فإن عليه أن يراِع احلمر أو ابلغال، أو 
مصلحتها يف الرِع والسري؛ ألنه مسئول عنها: فإذا 
سافر يف أيام كرثة الزرع والعلف؛ فإن عليه أن يتأىن 
وال يرسع يف السري حىت يعطي ادلوابَّ حقها من 
الرِع، وأنه إذا سافر يف أيام قلة الزرع والعلف؛ فإن 

ال جُيِْهد عليه أن يرُسع يف حدود طاقة ادلابة؛ حىت 
ادلابَّة وُيتِْعبها.  وكذلك أمر صىل اهلل عليه وسلم 
املسافر: إذا نزل يف الليل ليسرتيح وينام؛ فإنه ال يفعل 
ذلك يف الطريق، ألنها طرق دواِبّ املسافرين، 
يرتددون عليها، فال يمنعها عن ُطُرقها ويَُسبِّب هلا 
الرضر، وكذلك ألنها مأوى احلرشات ودواب األرض 

ذوات السموم والسباع، تميش يف الليل ىلع  من
الطرق؛ لسهوتلها، وألنها تلتقط منها ما يسقط من 

 .مأكول وحنوه

** 

hadis ini menunjukkan perhatian Islam terhadap 

kemaslahatan manusia dan binatang-binatang di mana 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengarahkan 

para musafir kepada berbagai adab berikut ini: Beliau 

memerintahkan kepada orang musafir apabila 

mengadakan perjalanan dengan mengendarai 

binatang tunggangan berupa unta atau keledai atau 

bighal atau kuda, hendaknya ia memperhatikan 

kemaslahatan binatang itu dalam penggembalaan dan 

perjalanan. Sebab, ia bertanggung jawab terhadap 

binatang-binatang itu. Jika ia mengadakan perjalanan 

di musim yang banyak tanaman dan makanan ternak, 

maka ia harus perlahan-lahan dan tidak berjalan 

dengan cepat hingga ia bisa memberi binatang-

binatang itu haknya dalam penggembalaan (makanan). 

Jika ia melakukan perjalanan di hari-hari yang sedikit 

tanaman dan makanan ternak, hendaknya ia berjalan 

cepat hingga tidak membuat binatang kepayahan dan 

kelelahan. Demikian juga Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menyuruh orang musafir apabila singgah di 

malam hari untuk istirahat dan tidur, hendaknya ia tidak 

melakukannya di pinggir jalan karena itu adalah lalu 

lintasnya binatang-binatang para musafir yang datang 

dan pergi. Karena itu ia tidak boleh merintangi 

binatang-binatang itu dari jalurnya karena ini 

berbahaya. Demikian juga jalan-jalan itu merupakan 

tempat serangga-serangga dan binatang-binatang 

melata di bumi termasuk binatang beracun dan 

binatang buas yang melintas di malam hari di jalan-
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 أبو هريرة ريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يف اخلصب : يف وقت كرثة الزرع والَعلَف واخلري •

ها من نبات األرض؛ يعين: دعوها ساعة فساعة ترَع •  .حظها من األرض : نصيبها وحقَّ

 اجلدب : انقطاع املطر، وُيبْس األرض •

 .ليها السري : املعىن: فأرسعوا راكبني عليها، وال توقفوها يف الطريق تُلبَلَِّغكم املزنل قبل أن تَْضُعففأرسعوا ع •

رْي، وانلقب: املخ •  .وبادروا بها نقبها : معناه: أرسعوا بها حىت تصلوا إىل املاكن اذلي تقصدونه قبل أن يذهب خُمُّها ِمن َتَعب السَّ

 الليل للنوم والراحة عرستم : اتلعريس: هو الزنول يف •

ة •  .فاجتنبوا الطريق : أي: أعرضوا عنها، وانزلوا َيْمنَة أو يرَْسَ

 .طرق ادلواب : أي: دواب املسافرين، أو دواب األرض من السباع وغريها •

 ومأوى اهلوام : املأوى: امللجأ.  واهلوام: يه احلرشات واحليوانات السامة اكألفاِع وحنوها •

 .نِقيها : بكرس انلون وإساكن القاف: املخ، واملعىن أرسعوا بها حىت تصلوا املقصد قبل أن يذهب خمها من مشقة السري •

 :فوائد احلديث
 إعطاء ادلواب حقها يف األكل واملرَع، وعدم منعها منه .1

 .اجتناب األماكن اليت يتوقع اإلنسان فيها األذى، وعدم انلوم فيها .2

 ااعة مصاحله يف السريحض اإلسالم ىلع الرفق باحليوان، ومر .3

 حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع مصالح املسلمني، وإرشادهم إيلها .4

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم

مرقاة املفاتيح، بعيل بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -سلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح م -القاري، دار الفكر. 

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،  -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -
 .ه1426، مدار الوطن، الرياض

   (5961) الرقم املوحد:

jalan tersebut karena mudah dan memungut makanan 

dan sejenisnya yang jatuh ke jalan. 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 - عنهريض اهلل-أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
هم هالاكً  • ْهلَُكُهم : أشدُّ

َ
 .أ

 :فوائد احلديث
ْمن من مكر اهلل .1

َ
 .انليه عن اإلِعجاب بانلفس، واحتقار اآلخرين، وعدم األ

 .من فعل ذلك فهو أسوأ منهم بما يلحقه من اإلثم يف انتقاصهم، والوقيعة بهم .2

 .عندما يرى فساد انلاس -تعاىل-املسلم يقوم بواجب ادلعوة إىل اهلل  .3

 .بب يف إشاعة الفاحشة اليت تأيت باهلالك وادلمارِذكر عيوب انلاس س .4

 املراجع:املصادر و

م. كنوز رياض الصاحلني، 1987ه، 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
م.   بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد 2009ه، 1430وىلجمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األ

م         صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  
ني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، ه. رياض الصاحل1423ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

م.  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، نرش دار الكتاب 2007ه، 1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. 1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة:            العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش. 

ْهلَُكُهم
َ
  إذا قال الرَُّجل: َهلََك انلاس، فهو أ

Jika seseorang berkata, "Celakalah 
manusia," maka ia adalah orang yang 

paling celaka di antara mereka. 

 :احلديث .1579
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
ل: َهلََك انلاس، إذا قال الرَّجُ »قال:  -اهلل عليه وسلم

ْهلَُكُهم
َ
 «.فهو أ

** 

1579. Hadis: 

Dari Abu Hurairah –raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Apabila seseorang berkata, 'Celakalah manusia,' 

maka ia adalah orang yang paling celaka di antara 

mereka”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا قال الرجل: َهلك انلاس، يريد بذلك إنقاصهم "
وحتقريهم والرتفع عليهم، ملا يَرى من نفسه فضال 
عليهم، فقد صار بذلك أعظمهم هالاًك". وهذا ىلع 
رواية الرفع :"أهلُكهم".  وأما ىلع رواية انلصب: 

يف هالكهم حيث َقنَّطهم  "أهلَكهم" فمعناه: "اكن سببا
هم عن الرجوع إيله  وأيأسهم من رمحة اهلل، وَصدَّ
باتلوبة، ودفعهم إىل االستمرار فيما هم عليه من 

 ."القنوط، حىت هلكوا

** 

Jika seseorang berkata, "Celakalah manusia," karena 

ingin merendahkan, mengolok dan menyombongkan 

diri atas mereka, karena melihat dirinya lebih utama 

dari mereka, maka sungguh ia telah menjadi orang 

yang paling celaka di antara mereka.” Ini makna 

riwayat hadis dengan redaksi marfū’ di lalaf 

"ahlakuhum". Adapun riwayat hadis dengan redaksi 

manṣūb: "ahlakahum" maknanya adalah bahwa hal itu 

menjadi sebab yang membuat mereka celaka karena 

ia menjadikan mereka putus asa dari rahmat Allah dan 

menghalangi mereka untuk kembali kepada-Nya 

dengan bertaubat serta mendorong mereka untuk terus 

berada di atas keputusasaan hingga mereka binasa. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

556 
 

ه، 1403جمالس اتلذكري من حديث البشري انلذير، عبد احلميد حممد بن باديس الصنهايج، انلارش: مطبواعت وزارة الشؤون ادلينية، الطبعة: األوىل 
 .م1983

   (8877) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

557 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 اعئشة ريض اهلل عنها. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نعس : من انلعاس وهو مقدمة انلوم •

 .يستغفر : االستغفار طلب السرت •

 .يسب نفسه : أي يتلفظ بما ال يقصده لغلبة انلعاس مثل أن يدعو ىلع نفسه •

 :فوائد احلديث
 .عبادةكراهة إجهاد انلفس بال .1

 .االقتصاد وترك الغلو يف العبادة .2

 .احلث ىلع اخلشوع يف الصالة وحضور القلب يف العبادة .3

 املراجع:املصادر و

.  1422صحيح ابلخاري, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق, ط 
سابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. مقاييس اللغة, تأيلف: أمحد بن فارس صحيح مسلم ،تأيلف: مسلم بن احلجاج انلي

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن  1399الرازي, املحقق: عبدالسالم حممد هارون, انلارش: دار الفكر, اعم 
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف, . 1418اجلوزي،الطبعة األوىل

-دار املعرفة-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق خليل مأمون شيحا -. 1987 - 1407اعم  14مؤسسة الرسالة, ط 
 .ه1425الطبعة الرابعة-بريوت

   (5789) الرقم املوحد:

وهو يصيل فلريقد حىت  إذا نعس أحدكم
  يذهب عنه انلوم

Jika ada di antara kalian mengantuk saat 
salat, hendaknya ia tidur hingga kantuk itu 

hilang. 

 :احلديث .1580
إذا َنَعَس »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ُقْد حىت يذهب عنه انلوم،  أحدكم وهو يصيل فَلرَْيْ
ري لعله فإن أحدكم إذا صىل وهو نَاِعٌس ال يد

 «.يذهب يستغفر فَيَُسبُّ َنْفَسهُ 

** 

1580. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, secara marfū, (Nabi 

bersabda), "Jika ada di antara kalian mengantuk saat 

shalat, hendaknya ia tidur hingga kantuk itu hilang. 

Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian salat 

dalam keadaan mengantuk, maka ia tidak tahu 

mungkin saja ia hendak meminta ampunan, ternyata 

justru mencela dirinya sendiri". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

موضوع احلديث كراهة إجهاد انلفس بالعبادة فإذا 
عليه وهو يصيل أحس املصيل بمقدمة غلبة انلوم 

فليقطع صالته أو يتمها ثم يرقد ويريح نفسه حىت ال 
 .حيصل منه داعء ىلع نفسه حال تعبه

** 

Tema hadis adalah makruhnya memaksakan diri untuk 

beribadah. Jika orang yang salat merasa terserang 

kantuk saat salat, hendaknya ia menghentikan salatnya 

atau menyempurnakannya lalu tidur dan beristirahat 

hingga tidak mendoakan keburukan terhadap dirinya 

saat lelah. 
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 .رواه  الرتمذي وابن حبان راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
، وأحقهم بشفاعيتأوىل انلاس يب : أي أقربهم إ •  .يلَّ

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-أن انلاس خيتلفون يوم القيامة يف واليتهم للنيب  .1

 .إثبات يوم القيامة وأن اإليمان به أحد أراكن اإليمان الستة .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فضل الصالة ىلع انليب  .3

 ."الة"أكرثهم يلّع ص -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب كرثة الصالة ىلع انليب  .4

 املراجع:املصادر و

(، 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض ) ـج3(، وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج
، ط املكتب مرص. ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين -ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

عالم يف اإلساليم. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة ال
بلوغ املرام، الشيخ صالح  رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من

بل السالم بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. س
 .برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث

   (5498) الرقم املوحد:

َّ صالةً  ْكرَثُُهْم يلَعَ
َ
ْوََل انلاِس يب يوَم القيامِة: أ

َ
  إنَّ أ

Sesungguhnya manusia yang paling layak 
(mendapat syafaat) pada hari kiamat 

adalah yang paling banyak bershalawat 
kepadaku 

 :احلديث .1581
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

ْوىَل انلاِس يب »: -صىل اهلل عليه وسلم-هلل رسول ا
َ
إنَّ أ

َّ صالةً  ْكرَثُُهْم يلَعَ
َ
 .«يوَم القيامِة: أ

** 

1581. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), “Sesungguhnya manusia 

yang paling layak (mendapat syafaat) pada hari kiamat 

adalah yang paling banyak bershalawat kepadaku”. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

معىن احلديث أنَّ أقرب انلاس، وأحقهم بشفاعة 
يوم القيامة هم اذلين  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

 .-ه وسلمصىل اهلل علي-يكرثون من الصالة عليه 

** 

Makna hadis ini adalah bahwa manusia yang paling 

dekat dan berhak mendapatkan syafaat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada hari kiamat adalah 

mereka yang banyak berselawat kepada beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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 . رواه أبو داود  والرتمذي  وابن ماجه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سلمان  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ىلَحييٌّ : أي ذو حياء، فاهلل يوصف باحلياء ىلع ما يليق به سبحانه وتعا •

 .َكِريٌم : الكريم: هو اذلي يعطي بغري سؤال، فكيف بعد السؤال؟ •

 .صفرا : أي خايلتني، ليس فيهما يشء •

 :فوائد احلديث
 ."إثبات الربوبية هلل عزوجل "إن ربكم .1

 ."إثبات صفة احلياء هلل تعاىل "إن ربكم حيي .2

 ."إثبات الكرم هلل عزوجل "كريم .3

 .أنه لكما أظهر اإلنسان االفتقار إىل اهلل تعاىل واتلعبد، اكن أرىج هل وأقرب لإلجابة .4

 .استحباب رفع ايلدين يف ادلاعء حترياً لإلجابة .5

ييٌّ َكِريٌم, يَْسَتيِح ِمْن َعْبِدهِ إذا َرَفَع إنَّ َربَُّكْم حَ 
ُهَما ِصْفراً    إيَِلِْه يَديِْه أْن يَُردَّ

Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pemalu 
lagi Maha Mulia. Dia malu kepada hamba-

Nya jika mengangkat kedua tangan kepada-
Nya (berdoa) lalu mengembalikan 

keduanya dalam keadaan nihil (kosong) 

 :احلديث .1582
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سلمان 

إن ربكم َحييٌّ  كريم، »قال:  -اهلل عليه وسلم
ُهَما  يستحيي من عبده إذا رفع يديه إيله، أن يَُردَّ

 .«ِصْفراً 

** 

1582. Hadis: 

Dari Salmān -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', (Nabi 

bersabda), "Sesungguhnya Tuhan kalian Maha 

Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu kepada hamba-Nya 

jika mengangkat kedua tangannya kepadanya (berdoa) 

lalu mengembalikan keduanya dalam keadaan nihil 

(kosong)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حلديث ىلع مرشوعية رفع ايلدين يف ادلاعء، دل هذا ا
وأن هذا الفعل سبب من أسباب اإلجابة، ملا يف هذه 
اهليئة من إظهار احلاجة واذلل من العبد أمام الغين 
الكريم، وتفاؤاًل يف أن يضع فيهما حاجته اليت سأل 
ربه، ألنه سبحانه من جوده وكرمه يستيح من عبده 

يردهما ِصْفراً خايلتني من إذا رفع إيله يديه يسأهل أن 
 .العطاء، ألنه هو اجلواد الكريم

** 

Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat 

kedua tangan ketika berdoa dan sesungguhnya 

perbuatan ini merupakan salah satu sebab 

dikabulkannya. Sebab, keadaan seperti itu 

menunjukkan kebutuhan dan kehinaan dari seorang 

hamba di hadapan Allah Yang Maha Kaya lagi Maha 

Mulia. Juga adanya optimisme bahwa Allah akan 

memenuhi kebutuhannya yang dimohonkan dari 

Tuhannya. Sebab, Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- 

dengan kedermawanan dan kemurahan hati-Nya, Dia 

malu kepada hamba-Nya jika ia mengangkat kedua 

tangan memohon kepada-Nya lalu mengembalikannya 

dalam keadaan nihil, kosong dari pemberian karena 

sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagi Maha Mulia. 
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 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقق: حممد حميي ادلين عبد احل ط  ميد،سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
 حممد أمحد: وتعليق حتقيق عيىس، أبو الرتمذي، الضحاك، بن موىس بن َسْورة بن عيىس بن ملحمد الرتمذي، سنن. بريوت –املكتبة العرصية، صيدا 

 سنن ابن سنن.مرص – احلليب ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة ط ،(5 ،4 ـج) عوض عطوة وإبراهيم ،(3 ـج) ابلايق عبد فؤاد وحممد ،(2 ،1 ـج) شاكر
فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -ماجه، البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الكتب العربية 

ساليم. توضيح األحاكم من صحيح اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األبلاين، ط املكتب اإل
م  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ  2003 - ـه 1423بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، اخلاِمَسة، 

يث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل . تسهيل اإلملام بفقه األحاد1428عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 
ح بلوغ الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برش

 .املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث
   (5499) الرقم املوحد:
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 .رواه احلاكم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بَْسُط الْوَْجِه : أي بشاشة وطالقة الوجه •

 .ُحْسُن اخْلُلُِق : معاملة انلاس ومعارشتهم املعارشة الطيبة •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة تقوى اهلل وحسن اخللق .1

 .إنما بطالقة الوجهأن اإلنسان قد جيذب انلاس وحيببهم به بدون مال  .2

 .أن طالقة الوجه وحسن اخللق من أفضل وأجنح الوسائل لدلعوة إىل اهلل .3

 .يستفاد من احلديث أنه ينبيغ حسن معارشة انلاس وخمالطتهم واتلبسم هلم، وطالقة الوجه معهم .4

 املراجع:املصادر و

وري املعروف بابن ابليع، حتقيق: مصطىف عبد املستدرك ىلع الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه انليساب
صحيح الرتغيب والرتهيب، ملحمد نارص ادلين األبلاين، ط مكتبة املعارف   1990 - 1411الطبعة: األوىل، -بريوت -القادر عطا، ط دار الكتب العلمية 

م.  2003 - ـه 1423كتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.م ط البسام، الرمحن عبد بن اهلل عبد الشيخ املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. الرياض –
. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 

تح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. ف
 .اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث

   (5500) الرقم املوحد:

ْمَوالُِكْم، َولَِكْن إنَّ 
َ
ُكْم اَل تََسُعوَن انلَّاَس بِأ

ُلُقِ    لِيََسْعُهْم مِْنُكْم بَْسُط الْوَْجِه وَُحْسُن اخلْ

Sesungguhnya kalian tidak bisa 
melapangkan manusia dengan harta 

kalian, namun hendaklah keceriaan wajah 
dan budi pekerti kalian meliputi mereka 

semua 

 :احلديث .1583
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إنكم ال تسعون انلاس »: -صىل اهلل عليه وسلم
بأموالكم َولْيََسُعُهْم منكم بَْسُط الوجه وحسن 

 .«اخللق

** 

1583. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), “Sesungguhnya kalian tidak bisa 

melapangkan manusia dengan harta kalian, namun 

hendaklah keceriaan wajah dan budi pekerti kalian 

meliputi mereka semua.” 

 حسن لغريه  :درجة احلديث
** 

Hadis hasan li gairihi Derajat hadis: 

احلديث ديلل ىلع فضل بسط الوجه وطالقته 
حسن اخللق وحسن  وبشاشته عند اللقاء، وفضل

املعارشة، ومعاملة انلاس بالالكم الطيب والفعل 
احلسن ، وهذا بمقدور لك إنسان، وهذه األخالق يه 

 .اليت جتلب املحبة وتديم األلفة بني أفراد املجتمع

** 

Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan 

tampil dengan wajah yang lapang, ceria dan berseri 

pada saat bertemu (dengan orang lain). Juga 

keutamaan perilaku dan metode interaksi yang baik, 

serta memperlakukan orang lain dengan perkataan 

yang baik dan perbuatan yang mulia. Hal ini mampu 

dilakukan oleh semua orang. Akhlak seperti inilah yang 

akan mengundang rasa cinta dan melanggengkan 

kasih-sayang antar individu dalam masyarakat. 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أبو موىس األشعري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 األشعريون : هم قبيلة بايلمن، منهم أبو موىس األشعري ريض اهلل عنه. •
 .أرملوا : فرغ زاُدهم، أو قارب الفراغ •

 .يف الغزو : اخلروج لقتال العدو •

 .بالسوية : بالعدل و انلصيفة •

 .فهم مين : قريبون خلقاً وهدياً  •

 :فوائد احلديث
 .يلة األشعرينيبيان فض .1

 .جواز حتديث الرجل بمناقب قومه .2

إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو، أو قل طعام 
  عياهلم باملدينة

Sesungguhnya keluarga suku al-Asy’ary 
jika perbekalan makanan mereka habis 

tatkala berperang, atau jumlah makanan 
sanak keluarga mereka menipis berkurang 

di Madinah. 

 :احلديث .1584
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

: "إنَّ األشعريني إذا -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
الَغْزِو، أو قَلَّ طعاُم ِعياهِلم باملدينِة، مَجَُعوا أرَملُوا يف 

ما اكن عندهم يف ثوٍب واحٍد، ثم اقتََسُموه بينهم يف 
ِويَِّة، َفُهم ِمينِّ وأنا ِمنُهم".  إناٍء واحٍد بالسَّ

** 

1584. Hadis: 

Dari Abu Musa -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: 

“Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Sesungguhnya keluarga suku al-Asy’ary jika 

perbekalan makanan mereka habis tatkala berperang, 

atau jumlah makanan sanak keluarga mereka menipis 

di Madinah, mereka akan mengumpulkan apa yang 

mereka miliki dalam sepotong pakaian/kain, kemudian 

mereka membaginya di antara mereka dalam sebuah 

bejana secara sama rata. Maka mereka adalah 

(bagian) dariku dan aku adalah (bagian) dari mereka." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن األشعريني وهم قوم أيب موىس ريض اهلل عنه إذا 
امهم أو اكنوا يف الغزو للجهاد يف سبيل اهلل قل طع

مجعوا طعامهم واقتسموه بينهم باملساواة، فذللك 
استحقوا أن ينسبوا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم نسبة رشف وحمبة وهو كذلك منهم عليه 
السالم ىلع طريقتهم يف هذا اخللق العظيم من اإليثار 

 ولزوم الطاعة

** 

Sesungguhnya kalangan suku al-Asy’ary (mereka 

adalah suku Abu Musa -raḍiyallāhu 'anhu-) jika jumlah 

makanan mereka sedikit atau mereka berada dalam 

pertempuran untuk berjihad fī sabīlillāh, mereka akan 

mengumpulkan makanan mereka lalu membaginya 

secara merata di antara mereka. Karena itu, mereka 

berhak untuk dinisbahkan kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan (sebuah) 

penisbahan kemuliaan dan cinta, dan beliau -

‘Alaihissalām- pun merupakan bagian dari mereka 

dalam melaksanakan akhlak yang agung ini, yaitu 

(sifat) mendahulukan orang lain dan berkomitmen 

dalam ketaatan. 
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 .فضيلة اإليثار واملواساة .3

 .استحباب خلط الزاد يف السفر واحلرض أيضاً  .4

 .جواز اتلأمني اتلعاوِن، وهو أن يدفع أفراد أموااًل تعطى للمحتاج منهم، ويكون الفائض لصالح اجلميع .5

 املراجع:املصادر و

 ـه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث 1422انلجاة, الطبعة: األوىل،  صحيح ابلخاري , ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار طوق
قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب  -العريب, بريوت. فتح ابلاري البن حجر العسقالين ,رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق

, 2ه. رشح مسلم للنووي, دار إحياء الرتاث, ط1379ة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.دار املعرفة, ط بدون, عليه تعليقات العالم -ادلين اخلطيب
ه. بهجة 1423ه. تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 1392

ه. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار الوطن للنرش، 1418ني لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي،الطبعة األوىل انلاظرين رشح رياض الصاحل
ه . نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني 1430ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل,  1426الرياض, الطبعة: 

 .. ه1407, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرشة, ملجموعة من ابلاحثني
   (5543) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إن ادلين يرس، ولن يشاد ادلين إال غلبه، 
فسددوا وقاربوا وأبرشوا، واستعينوا بالغدوة 

 والروحة ويشء من ادلجلة
 

“Sesungguhnya agama ini mudah, dan 
tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam 

urusan agama melainkan agama akan 
mengalahkannya, maka tepatkanlah, 

dekatkanlah, dan bergembiralah, minta 
bantuanlah dengan (melaksanakan 

ketaatan) di waktu pagi, sore, dan sebagian 
malam hari." Dalam riwayat lain 

disebutkan, "tepatkanlah, dekatkanlah, dan 
bergembiralah, (laksanakanlah ketaatan) 
di waktu pagi, sore, dan sebagian malam 

hari. Bersahajalah! Bersahajalah, niscaya 
kalian akan sampai pada tujuan"! 

 :احلديث .1585
صىل -قال: قال انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
إن ادلين يرس، ولن يشاد ادلين إال »: -اهلل عليه وسلم

اربوا وأبرشوا، واستعينوا بالغدوة غلبه، فسددوا وق
سددوا »ويف رواية: «.  والروحة ويشء من ادلجلة

وقاربوا، واغدوا وروحوا، ويشء من ادلجلة، القصد 
 «.القصد تبلغوا

** 

1585. Hadis: 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Sesungguhnya agama ini mudah, dan 

tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam urusan 

agama melainkan agama akan mengalahkannya, 

maka tepatkanlah, dekatkanlah, dan bergembiralah, 

minta bantuanlah dengan (melaksanakan ketaatan) di 

waktu pagi, sore, dan sebagian malam hari." 

(Diriwayatkan oleh Bukhari). Dalam riwayat lain 

disebutkan, "tepatkanlah, dekatkanlah, dan 

bergembiralah, (laksanakanlah ketaatan) di waktu pagi, 

sore, dan sebagian malam hari. Bersahajalah! 

Bersahajalah, niscaya kalian akan sampai pada 

tujuan"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ال يتعمق أحد يف األعمال ادلينية ويرتك الرفق إال 
عجز وانقطع عن عمله لكه أو بعضه فتوسطوا من 
غري مبالغة وقاربوا إن لم تستطيعوا العمل باألكمل 
فاعملوا ما يقرب منه وأبرشوا باثلواب ىلع العمل 
ادلائم وإن قل واستعينوا ىلع حتصيل العبادات 

نلووي: قوهل: "ادلين" هو بفراغكم ونشاطكم. قال ا
مرفوع ىلع ما لم يسم فاعله، وروي منصوًبا، وروي: 

: -صىل اهلل عليه وسلم-"لن يشاد ادلين أحد" وقوهل 
"إال غلبه": أي: غلبه ادلين وعجز ذلك املشاد عن 
مقاومة ادلين لكرثة طرقه. واألمر بالغدو، وهو السري 

، وادلجلة، أول انلهار، والرواح، وهو السري آخر انلهار
ويه السري يف الليل من باب التشبيه، شبه املسلم يف 
سريه ىلع الرصاط املستقيم باإلنسان يف عمله 

** 

Tidaklah seseorang tenggelam (berlebihan) dalam 

amalan-amalan agama dan meninggalkan kelembutan, 

kecuali ia akan menjadi lemah (kendor) dan akan 

meninggalkan amal tersebut; seluruhnya atau 

sebagiannya. Karena itu, bersikaplah pertengahan 

(sedang) tanpa berlebih-lebihan! Mendekatlah 

(maksimalkan), jika kalian tidak mampu melakukan 

yang paling sempurna maka lakukan amalan yang bisa 

mendekatkan kalian pada kesempurnaan. Dan 

bergembiralah dengan pahala atas amal yang 

berkesinambungan meskipun sedikit. Gunakanlah 

waktu kosong dan semangat untuk meraih ibadah! An-

Nawawi berkata: sabdanya "addinu" marfū' dengan 

ḍammah tanpa dijelaskan subyeknya (mabni lil majhul). 

Diriwayatkan pula secara manṣūb (fatḥah) "lan 

yusyāda Ad-dīna aḥadun". Sabda beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- "illā galabahu" artinya agama akan 

menang sedang orang yang memaksa diri itu akan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يشاد : يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته واملشادة املغابلة •

 .الغدوة : سري أول انلهار •

 .الروحة : آخر انلهار •

 .ادلجلة : آخر الليل •

 .ددوا : أي: الزتموا السداد وهو اتلوسط يف العملس •

 .قاربوا : إذا لم تستطيعوا األخذ باألكمل فاعملوا ما يقرب منه •

 .القصد : لزوم اتلوسط يف األمر •

 :فوائد احلديث
 .القصد يف العبادة يوصل إىل مرضاة الرب ودوام القيام بعبوديته .1

 .ىلع العابد أن خيتار أوقات النشاط يف العبادة ويلصل نشاطه .2

 .متنطع يف ادلين ينقطع ألن غلوه يؤدي إىل امللل, واملبالغة يف اتلطوع يعقبها الفتور لك .3

 .اإلسالم دين يرس ورفع احلرج وهذا من خصائص هذه األمة .4

 .األخذ بالرخص الرشعية يف وقتها .5

 املراجع:املصادر و

. 1422صحيح ابلخاري, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق, ط 
.  1428اعم  4رياض الصاحلني, تأيلف أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي, حتقيق: عصام موىس هادي, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر, ط 

مة, بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار العاص
 2002. - 1423ط

 (5795) الرقم املوحد:
  

ادلنيوي، فيف حال اإلقامة يعمل طريف انلهار، ويرتاح 
قلياًل، ويف حال السفر يسري بالليل وإذا تعب نزل 

 .-تعاىل-وارتاح، وكذلك السري إىل اهلل 

kewalahan menegakkan agama karena banyaknya 

jalan ibadah. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الرفق : لني اجلانب بالقول والفعل •

 .: حسنه ومجله زانه •

 .شانه : اعبه وقبحه •

 :فوائد احلديث
 .رضورة اتلحيل بالرفق فإنه يزين املرء وجيمله يف أعني انلاس وعند اهلل تعاىل .1

 .ابلعد عن العنف والشدة والغلظة ألنها تشني صاحبها عند انلاس وعند اهلل سبحانه .2

 املراجع:املصادر و

ار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, د
 .2002 – 1423تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار العاصمة, ط

   (5796) الرقم املوحد:

 

إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال يْنع 
  من يشء إال شانه

Sesungguhnya kelembutan jika ada pada 
sesuatu, maka akan menghiasinya. Dan jika 
kelembutan dicabut dari sesuatu, maka itu 

akan membuatnya rusak. 

 :احلديث .1586
صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، »قال:  -وسلم
 «.وال يزنع من يشء إال شانه

** 

1586. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', 

"Sesungguhnya kelembutan jika ada pada sesuatu, 

maka akan menghiasinya. Dan jika ia dicabut dari 

sesuatu, maka itu akan membuatnya rusak". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صاحب الرفق يدرك حاجته أو بعضها أما صاحب 
 .عنف ال يدركها وإن أدركها فبمشقةال

** 

Orang yang lembut dapat mencapai keinginannya atau 

sebagiannya. Sedangkan orang yang kasar tidak akan 

mendapatkan keinginannya. Sekalipun ia bisa 

mendapatkannya, maka dengan susah payah. 
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 املحتويات
  .............................................................................................................................. أحاديث الفضائل واآلداب

 1 .............................................................................................................................. ال يدخل اجلنة َقتَّات

Tidak akan masuk Surga orang yang suka mengadu domba ........................................................ 1 

 2 ............................................................................................................................... ال يدخل اجلنة قاطع

Tidak akan masuk surga orang yang memutus (silaturahmi) ....................................................... 2 

 3 .................................................................................................................. ال يرد ادلاعء بني األذان واإلقامة

Doa di antara azan dan iqamat tidaklah tertolak. ........................................................................ 3 

 4 ....................................................................................................................... ال يرشَبنَّ أحد منكم قائًما

Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian minum sambil berdiri! ..................................... 4 

 5 ........................................................................ال يقيم الرجل الرجل من جملسه, ثم جيلس فيه, ولكن تفسحوا, وتوسعوا

Janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat 
tersebut, namun berlapang-lapanglah dan berikan keluasan! ...................................................... 5 

 6 ............................................................................................................. ال يدلغ املؤمن من جحر واحد مرتني

Tidak sepantasnya seorang mukmin dipatuk (binatang berbisa) dua kali di lobang yang sama ... 6 

 7 .................................................. ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح من اخلالء بيمينه وال يتنفس يف اإلناء

Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan 
kanannya ketika buang air kecil dan jangan membersihkan bekas kotorannya (istinja) dengan 

tangan kanannya dan jangan pula bernafas dalam bejana! .......................................................... 7 

 9 ........................................................................... ال يمش أحدكم يف نعل واحدة، ويلُنِْعلهما مجيًعا، أو يلخلعهما مجيًعا

Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal; hendaknya dia 
memakai keduanya atau melepaskan semuanya .......................................................................... 9 

 10.............................................................................................................. ال ينظر اهلل إىل من جر ثوبه خيالء

Allah tidak memandang orang yang menyeret pakaiannya karena sombong ..............................10 

 12.............................................................................................. ال يؤمُن أحُدكم حىت حيبَّ ألخيه ما حيبُّ نلفِسه

Tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya 
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. .................................................................................12 

ُكوَننَّ بََوّاَب رُسول اهلل 
َ
بُو بَكر  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-أل

َ
بُو بَْكٍر، فُقلُت: ىلَعَ فََدَفَع ابَلاَب، فُقلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل  -ريِضَ اهلل عنْهُ -ايلَوَم، فَجاَء أ

َ
: أ

ُه بِاجلَنَّةِ  ْ  14..................................................... رِْسِلَك، ُثمَّ َذَهبُت، َفُقلُْت: يَا رُسوَل اهلل، َهَذا أبُو بكٍر يَْستَأِذُن، فَقاَل: ائَْذْن هَلُ َوبرَشِّ

Aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hari ini. Lantas datang 
Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- lalu ia mendorong pintu. Aku bertanya, "Siapa ini?" Ia menjawab, 
"Abu Bakar." Aku katakan, "Sebentar." Selanjutnya aku pergi lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah, 
ini Abu Bakar datang meminta izin (masuk)." Beliau bersabda, "Izinkan dia dan berilah kabar 

gembira Surga untuknya". ..........................................................................................................14 

 به بَطنه -صىل اهلل عليه وسلم-لقد رأيت رسول اهلل 
ُ
قَِل ما َيْمأل  20................................................ َيَظلُّ ايلوَم يَلْتَوِي ما جيُد من ادلَّ

Sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sepanjang hari kelaparan, 
karena beliau tidak mendapatkan kurma jelek (berkualitas rendah) untuk mengisi perutnya. ...20 

ِة، ما منهم رجل عليه رداء فَّ  22...................................................................................... لقد رأيت سبعني من أهل الصُّ

Aku telah melihat tujuhpuluh orang dari Ahlush shuffah, tidak seorang pun dari mereka 
mengenakan pakaian jubah. .......................................................................................................22 

 24................................................................................. لقد سأل اهلل باسمه اذلي إذا ُسئَِل به أعطى، وإذا ُدِِعَ به أجاب

Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pada-Mu, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada 
tuhan yang berhak disembah selain Engkau, yang Mahaesa dan Maha berdiri sendiri, yang tidak 

beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu pun sekutu bagi-Nya .................................24 

 26.................................................................................................... لقد قُلِْت لكَِمة لو ُمزَِجت بماء ابلحر لََمزََجتُْه!
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Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, Aku berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
, "Cukuplah bagi engkau Ṣafiyyah itu begini dan begitu." Sebagian perawi hadis ini mengatakan: 
Yang dimaksud Aisyah itu ialah bahwa Ṣafiyah itu pendek. Lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, “Kamu telah mengatakan suatu perkataan yang apabila dicampur dengan air laut 
niscaya akan merubahnya!” Aisyah juga berkata, Aku juga pernah memperagakan tingkah laku 
seseorang kepada beliau, lalu beliau bersabda, “Aku tidak suka memperagakan tingkah laku 
seseorang meskipun aku mendapatkan upah sekian dan sekian (dari harta dunia).” (HR Abu Daud 
dan Tirmiżi dan ia berkata, "Hadis hasan sahih." Makna kata "Mazajathu" yakni mencampurinya 
dengan campuran yang dapat merubah rasanya atau baunya karena begitu busuk atau jeleknya.

 ...................................................................................................................................................26 

 28....... غالًما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعين من القول إال أن هاهنا رجاال هم أسن مين -صىل اهلل عليه وسلم-لقد كنت ىلع عهد رسول اهلل 

Pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- aku masih muda belia. Aku hafal apa yang 
disampaikan oleh Rasulullah. Tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara, kecuali karena di 

sana ada orang-orang yang lebih tua dariku. ..............................................................................28 

َضلَّهُ 
َ
َحِدُكْم، َسَقَط ىلَعَ بَِعرِيهِ، َوقَْد أ

َ
فَْرُح بِتَْوَبِة َعبِْدهِ ِمْن أ

َ
ُ أ رِْض فاََلة َّللَّ

َ
 30.................................................................... يِف أ

Allah lebih gembira untuk menerima taubat hamba-Nya daripada salah seorang dari kalian yang 
menemukan tunggangannya setelah tersesat di gurun pasir. ......................................................30 

 32..................................................... هلل تسعة وتسعون اسما، مائة إال واحدا، ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة، وهو وتر حيب الوتر

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dalam salah satu riwayat (secara marfū'), beliau bersabda, 
“Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, tidaklah seseorang 
menghafalnya melainkan ia akan masuk surga. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil.” (HR. 

Bukhari). ....................................................................................................................................32 

اُت  َ ِة إال الُمبرَشِّ  34................................................................................................................... لم يبَق من انلُّبوَّ

Tidak ada yang tersisa dari kenabian selain Al-Mubasysyirat. ....................................................34 

يل؟ قال : هؤالء اذلين يَأُكلُوَن حلُوم انلاس، ملا ُعِرَج  يب َمَررُْت بقوم هلم أْظَفاٌر من حُنَاٍس خَيِْمُشوَن وُُجوَهُهْم وَُصُدورَُهم فقلت: َمْن هُؤالِء يا ِجرْبِ
 35............................................................................................................................. هموَيَقُعون يف أْعَراِض 

“Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari 
tembaga, mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri. Maka aku bertanya 
:”Siapakah mereka ya Jibril?”, beliau berkata :”Mereka adalah orang-orang yang memakan 
daging-daging manusia ( menggunjing ) dan mereka menjatuhkan kehormatan-kehormatan 

manusia". ...................................................................................................................................35 

 فَاُه إال الرتاُب، وَيتُوُب اهلُل ىلَعَ َمْن تَاَب 
َ
َحبَّ أن يكوَن هل وادياِن، ولَْن يمأل

َ
 37.................................... لو أن البِن آدَم واديًا من َذَهٍب أ

Seandainya keturunan Adam itu memiliki satu lembah emas, niscaya ia ingin punya dua lembah, 
dan mulutnya tidak akan dipenuhi kecuali oleh tanah. Dan Allah menerima taubat mereka yang 

mau bertaubat. ...........................................................................................................................37 

 39....................................................... لو أنكم تولكون ىلع اهلل حق تولكه لرزقكم كما يرزق الطري، تغدو مخاصا، وتروح بطانا

Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Dia 
memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki. Dia pergi pagi dalam keadaan 

perut kempes dan pulang sore hari dalam keadaan buncit (kenyang) .........................................39 

يٍْن   41.............................................. لو اكن يل ِمثُْل أحٍد ذهبًا، لرسِن أن ال تمر يلعَّ ثالث يلاٍل وعندي منه يشٌء إال يشء أرُْصُدُه دِلَ

Seandainya aku mempunyai emas seperti gunung Uhud, tentu aku sangat senang sekali jika tidak 
berlalu tiga malam dalam keadaan aku masih memiliki sebagian harta itu kecuali sedikit yang aku 

sisihkan untuk (bayar) hutang". .................................................................................................41 

 43........................................................................ لو اكنت ادلنيا تَعدل عند اهلل َجناح بَعوضة، ما سىق اكفرا منها رشبة ماء

Seandainya dunia di sisi Allah nilainya sebanding dengan sayap lalat, Dia tidak akan memberi 
minum orang kafir walau seteguk air. ........................................................................................43 

 45...................... جِبَنَّته أحٌد، ولو يَعلُم الاكفُر ما عند اهلل من الرمحة، ما َقنَط من َجنَّته أحدلو يَعلُم املؤمُن ما عند اهلل من العقوبة، ما َطِمع 

Seandainya orang mukmin mengetahui siksaan yang disediakan Allah, niscaya tidak ada seorang 
pun yang berharap masuk surga-Nya. Andaikan orang kafir mengetahui rahmat yang 

dikaruniakan Allah, pasti tidak akan ada seorang pun yang berputus asa dari surga-Nya. ..........45 
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َعة, إنما الشديد اذلي يملك نفسه عند الغضب  47............................................................................. ليس الشديد بالرصُّ

Orang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, sesungguhnya orang kuat ialah siapa yang 
dapat menahan dirinya ketika marah. ........................................................................................47 

 48........................................................................................ ليس الِغىَن عن َكرَثة الَعَرض، ولكن الِغىَن غىن انلفس

Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan sebenarnya adalah kaya jiwa. ....48 

 49.................................................... ليس املسكني اذلي ترده اتلمرة واتلمرتان، وال اللقمة واللقمتان إنما املسكني اذلي يتعفف

Orang miskin itu bukanlah orang yang bisa ditolak dengan sebiji dan dua biji kurma, atau sesuap 
dan dua suap makanan. Akan tetapi orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang menjaga 

diri (dari segala yang tidak baik dan tidak halal). .......................................................................49 

ان وال الفاحش وال ابلذيء ان وال اللعَّ عَّ  51....................................................................................... ليس املؤمن بالطَّ

Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, melaknat, berperangai buruk, dan 
mengucapkan perkataan kotor ...................................................................................................51 

 53................................................ ليس البن آدم حقٌّ يف ِسَوى هذه اخِلصال: بيٌت يسكنُه، وثوٌب يُواري َعْورتَه، وِجلُْف اخلزُِب واملاء

Tidak ada hak apapun bagi anak Adam selain dari perkara-perkara ini, yaitu; rumah yang menjadi 
tempat kediamannya, pakaian yang digunakan untuk menutupi auratnya, dan roti tawar -tanpa 

lauk- dengan air. ........................................................................................................................53 

 55................. ليس من عبد يقع يف الطاعون فيمكث يف بدله صابرا حمتسبا يعلم أنه اليصيبه إال ما كتب اهلل هل إال اكن هل مثل أجر الشهيد

Tidak ada seorang pun hamba yang terkena ṭā'ūn (wabah penyakit) lalu dia menetap di negerinya 
dalam keadaan sabar dan mengharap pahala Allah, dan dia mengetahui bahwa tidak ada yang 
menimpanya selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya, maka baginya pahala orang 

yang syahid. ...............................................................................................................................55 

 58................................................ ابن آدم األول ِكْفٌل من دمها؛ ألنه اكن أول من سن القتلليس من نفٍس تقتل ظلًما إال اكن ىلع 

Tidaklah setiap jiwa yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama ikut 
menanggung dosa pembunuhan tersebut, karena dialah yang pertama kali melakukan 

pembunuhan. .............................................................................................................................58 

 60............................................................................................. ليس منا من لم يرحم صغرينا، ويعرف رشف كبرينا

Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak 
mengetahui kemuliaan orang tua di antara kami. .......................................................................60 

 62................................................................................ ليسلم الصغري ىلع الكبري، واملار ىلع القاعد، والقليل ىلع الكثري

Hendaklah yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, perjalan kaki (mengucapkan 
salam) kepada yang duduk, dan yang berjumlah sedikit (mengucapkan salam) kepada yang 

berjumlah banyak. .....................................................................................................................62 

ُهْم الَْملَّ ، وال يزال معك من اهلل ظ  64................................................ هري عليهم ما دمت ىلع ذلكلنئ كنت كما قلت، فكأنما تُِسفُّ

Seandainya apa yang engkau katakan itu benar, maka seakan-akan engkau menyuapkan abu 
panas ke mulut mereka. Allah senantiasa menolongmu terhadap mereka, jika kamu tetap berbuat 

demikian. ...................................................................................................................................64 

 
ُ
حَنِّنَيَّ َهَذا َعِن املسلمنَي اَل يُؤِْذيِهْم، فَأ

ُ
 66........................................... ْدِخَل اجلَنَّةَ َمَرّ رَُجٌل بُِغْصِن َشَجَرٍة ىلَعَ َظْهِر َطِريٍق، فقاَل: واهلِل أل

Seorang lelaki berjalan melewati dahan yang melintang ke tengah jalan, lalu ia berkata, "Demi 
Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini dari jalan agar tidak mengganggu kaum Muslimin yang 

lewat." Maka ia pun dimasukkan ke Surga. ................................................................................66 

ا -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع رسوِل اهلِل َمَررُْت  حَتَرَّ
َ
َها َبْعُد، ويف إَِزارِي اْسرِتَْخاٌء، فقال: يا عبَد اهلِل، اْرَفْع إَِزارََك، فََرَفْعتُُه ثم قال: زِْد، فَزِْدُت، فما ِزلُْت أ

اقنَْيِ  نَْصاِف السَّ
َ
 68............................................................................................ فقال بعُض الَقْوِم: إىل أين؟ فقال: إىل أ

Aku pernah lewat di hadapan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sementara sarungku terjurai 
(menjuntai ke bawah mata kaki). Maka beliau bersabda, "Wahai Abdullah, naikkan sarungmu!" 
Aku pun menaikkannya. Kemudian beliau bersabda, "naikkan lagi!" Aku pun menaikkannya lagi. 
Sejak itu aku selalu menjaga agar sarungku sebatas itu. Sebagian orang bertanya, "Sampai di mana 

batasnya?" Ia menjawab, "Sampai pertengahan betis". ...............................................................68 

ٍة، ُغِفَر  ْطَعَميِن َهَذا، َوَرَزقِْنيِه ِمْن َغرِي َحْوٍل ِمينِّ َواَل قُوَّ
َ
َكَل َطَعاًما، فقال: احلمُد هلِل اذلي أ

َ
َم ِمْن َذنِْبِه.َمْن أ  70............................... هل ما َتَقدَّ
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Siapa yang menyantap makanan lalu mengucapkan: "Alḥamdulillāhillażi aṭ'amanī hāżā wa 
razaqnīhi min gairi ḥaulin minnī wa lā quwwatin gufira lahū ma taqaddama min żanbihi" (segala 
puji hanya milik Allah yang telah memberiku makanan dan menganugerahkan rezeki kepadaku 

tanpa ada daya dan kekuatan dariku), niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. .....................70 

ْنَفَق َنَفَقًة يف َسِبيل اهلل ُكتب هل َسبُْعِمائَِة ِضْعٍف مَ 
َ
 72............................................................................................. ْن أ

Barangsiapa berinfak satu kali di jalan Allah, maka ditulis untuknya pahala tujuh ratus kali lipat.
 ...................................................................................................................................................72 

ْمُس ِمْن َمْغِربَِها تَاَب اهلُل َعلَيْهِ  ْن َتْطلَُع الشَّ
َ
 73........................................................................................ َمْن تَاَب َقبَْل أ

Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat maka Allah menerima taubatnya........73 

يِّ ُحلَِل اإِليمَ َمْن ترك اللب
َ
ُُه ِمْن أ  74............ اِن َشاَء يَلْبَُسَهااَس تََواُضًعا هلل، وهو يقدر عليه، داعه اهلُل يوَم القيامِة ىلع ُرُؤوِس اخلاََلئِِق حىت خُيَريِّ

Barangsiapa meninggalkan pakaian (mewah) karena merendahkan diri kepada Allah, padahal dia 
mampu mengenakannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap 
makhluk untuk disuruh memilih jenis pakaian iman mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan

 ...................................................................................................................................................74 

ُ َعْن وَْجِهِه انلَّاَر يَْوَم الِْقيَاَمةِ  ِخيِه رَدَّ اَّللَّ
َ
 76...................................................................................... َمْن رَدَّ َعْن ِعْرِض أ

Barangsiapa membela kehormatan saudaranya yang tidak bersamanya, maka Allah pasti 
menghalangi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat". .........................................................76 

ا لم يأته، أو لََطَمه فإن َكْفاَرتَه أن ُيْعِتَقه  78.................................................................................. َمْن رَضب ُغالًما هل َحدًّ

"Barangsiapa memukul budaknya sebagai hukuman atas kesalahan yang tidak ia lakukan, atau 
menamparnya, maka kafarat (tebusannya) adalah dengan memerdekakannya". ........................78 

ْت َعنُْه َخَطايَاُه َوإِْن اَكنَْت ِمثَْل َزَبِد ابْلَ  ٍة ُحطَّ ِ َوِِبَْمِدهِ يف يوم ِمائََة َمرَّ  80..................................................... ْحرِ َمْن قَاَل: ُسبَْحاَن اَّللَّ

Barangsiapa mengucapkan, "Subḥānallāh wa Biḥamdihi," (Mahasuci Allah dan dengan memuji-
Nya), seratus kali sehari, terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan ............80 

يَك هَلُ، هَلُ الُْملُْك، َوهَلُ  ُ وَْحَدُه اَل رَشِ ْنُفٍس ِمْن َودَلِ إْسَماِعيَل  َمْن قَاَل: اَل إهَلَ إالَّ اَّللَّ
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْعتََق أ

َ
اٍت اَكَن َكَمْن أ ٍء قَِديٌر َعرْشَ َمرَّ احْلَْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

 ...................................................................................................................................................82 
Barangsiapa mengucapkan, "Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha 
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia-lah 
Yang Mahakuasa atas segala sesuatu," sepuluh kali, maka ia seperti orang yang telah 

memerdekakan empat jiwa dari anak (keturunan) Ismail ..........................................................82 

 84............................................................................................................................. َمْن اَل يَرَْحم اَل يُرَْحُم!

Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi .....................................................84 

 86.................................................................................................................. َمْن ال يَرَْحُم انلَّاَس ال يَرمَْحُُه اهللُ 

Siapa yang tidak menyayangi manusia maka dia tidak akan disayangi oleh Allah .......................86 

ْسَواقِنَا
َ
ْو أ

َ
ٍء ِمْن َمَساِجِدنَا، أ َحًدا ِمَن الُمْسِلِمنَي منها بيَِشْ َمْن َمرَّ يف يَشْ

َ
ْن يُِصيَب أ

َ
ِه؛ أ ْو يِلَْقِبْض ىلَعَ نَِصالَِها بَِكفِّ

َ
 87....... ءٍ ، َوَمَعُه َنبٌْل فَلْيُْمِسْك، أ

Barangsiapa melewati masjid-masjid kami, atau pasar-pasar kami dengan membawa tombak 
maka hendaklah ia memegangnya erat-erat dan menjaga ujungnya, agar tidak melukai seorang 

muslimpun. ................................................................................................................................87 

يِن  ْهُه يِف ادلِّ ا ُيَفقِّ ُ بِِه َخرْيً  89.............................................................................................................. َمْن يُرِْد اَّللَّ

Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya ia akan dipahamkan tentang urusan 
agama ........................................................................................................................................89 

ْدلََج، ومَ 
َ
اَل إَِنّ ِسلَْعَة اهلِل اجلَنَّةُ َمن َخاَف أ

َ
اَل إَِنّ ِسلَْعَة اهلِل اَغيِلٌَة، أ

َ
َل، أ ْدلََج بَلََغ املزْنِ

َ
 90............................................................ ْن أ

Siapa yang takut, hendaknya ia berjalan di awal malam. Siapa yang berjalan di awal malam, 
niscaya dia sampai tujuan. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwa 

barang dagangan Allah itu adalah surga .....................................................................................90 

َ ىلع ُمْعرِسٍ  َس اهلُل عنه ُكْرَبًة من ُكَرِب يوِم الِقيَاَمة، ومن يرَسَّ نيا َنفَّ َس عن مؤمٍن ُكْرَبًة من ُكَرِب ادلُّ نيا واآلخرِة، ومن َمن َنفَّ َ اهلُل عليه يف ادلُّ  يرَسَّ
نيا واآلخرةِ َسرَتَ ُمسْ   91............................................................................................................ِلًما َسرَتَُه اهلُل يف ادلُّ

Siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah melapangkan 
baginya kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dilanda 
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kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup 
(aib) seorang muslim, niscaya Allah menutup (aibnya) di dunia dan akhirat ..............................91 

، فلينظر بَِم يَرْجع ْصبَُعُه يف ايلَمِّ
ُ
 94................................................................... ما ادلنيا يف اآلخرة إال ِمثْل ما جيعل أحدكم أ

Tidaklah dunia (dibandingkan) akhirat itu melainkan seperti ketika seorang dari kalian 
mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan, maka lihatlah apa yang tersisa (di tangannya)! .......94 

 96................................................................................. ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قيض اهلل هل من يكرمه عند سنه

Tidaklah seorang pemuda menghormati orang lanjut usia karena umurnya, melainkan Allah 
mengirimkan kepadanya orang yang akan menghormatinya ketika dia sudah tua. .....................96 

 98............................................................................................................... ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها

Para malaikat masih menaunginya dengan sayap-sayapnya. ......................................................98 

، فقال: ال -صىل اهلل عليه وسلم -ما ُسئل رسول اهلل   100 ................................................................................. شيئا قطُّ

Tidaklah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dimintai sesuatu, lalu mengatakan: tidak. .. 100 

 103 ............................................................ يقول ليشء قط: إين ألظنه كذا، إال اكن كما يظن -ريض اهلل عنه-ما سمعت عمر 

Aku tidak mendengar Umar -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan terhadap sesuatu sama sekali, 
"Sungguh aku mengira (memprediksikan) itu demikian," melainkan terjadi sebagaimana yang ia 

perkirakan. ............................................................................................................................... 103 

َكلَُه، َوإِْن َكِرَهُه تََرَكهُ  -صىل اهلل عليه وسلم-ما اَعَب رسوُل اهلِل 
َ
، إِِن اْشتََهاُه أ  104 ........................................................ َطَعاًما َقطُّ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau 
suka makanan itu, beliau menyantapnya. Apabila tidak menyukainya, beliau membiarkannya 104 

 105 ................. ما ىلع األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها، أو رصف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم

Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa, melainkan pasti Allah 
memberikannya kepadanya; atau Allah menghindarkannya dari kejelekan yang sebanding dengan 

doanya, selama ia tidak mendoakan perbuatan dosa atau memutuskan silaturahmi ................ 105 

ُعَداِت  ُعَداِت؟ اجتنبوا جمالس الصُّ  107 ...................................................................................... ما لكم وملجالس الصُّ

"Kenapa kalian duduk-duduk di jalanan? Jauhilah berkumpul di jalanan"? ............................. 107 

ا من بطن، ِبسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فإن اكن ال حمالة، فثلث لطعامه، وثلث لرشابه، وثلث نلفسه  110 ........... ما مأل آديمٌّ واعًء رشًّ

Tidaklah manusia memenuhi sebuah wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak 
Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus 
melebihi itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga 

untuk nafasnya ......................................................................................................................... 110 

ةً ما من قَْوٍم َيُقوُموَن من جملس ال  112 ....................................... يَْذُكُرون اهلل تعاىل فيه، إال قاموا عن مثل ِجيَفِة محار، واكن هلم َحرْسَ

Tidaklah suatu kaum meninggalkan majelis yang tidak berzikir kepada Allah -Ta'ālā- di dalamnya, 
melainkan bangkitnya seperti bangkit dari bangkai keledai dan bagi mereka penyesalan. ........ 112 

 114 ........ ما نقص مال عبد من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهلل عزا، وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر

Harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah. Orang yang dianiaya dan dia sabar atas 
penganiayaan itu, maka Allah menambah kemuliaannya. Orang yang membuka pintu meminta-

minta, niscaya Allah akan buka baginya pintu kemiskinan. ...................................................... 114 

ُحٍد هذا ذهبًا تميض يلعَّ ثالثة أيام وعندي منه 
ُ
ِِن أن عندي مثل أ يٍْن، إال أن أقوَل به يف عباد اهلل هكذا وهكذا ما يرَُسُّ ديناٌر، إال يشء أرصده دِلَ

 117 ......................................................................................................................................... وهكذا

Aku tidak senang jika mempunyai emas seperti Uhud lalu tiga hari berlalu sedang padaku masih 
memiliki satu dinar dari emas tersebut kecuali sesuatu yang aku simpan untuk hutang. Aku 

katakan dengan emas itu pada hamba-hamba Allah: "Begini, begini dan begini". .................... 117 

، حىت الشوكة يُشاكها إال كفر اهلل بها من خطاياه ذى، وال َغمِّ
َ
، وال َحزن، وال أ  121 ............. ما يُصيب املسلم من نَصب، وال وَصب، وال َهمِّ

Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, sakit, dukacita, kesedihan, penderitaan dan 
kesusahan hingga duri yang menusuknya melainkan Allah menghapus dosa-dosanya dengan itu.

 ................................................................................................................................................. 121 

 123 ......................................................................................... مثل اذلي يَْذُكر َربَُّه واذلي ال يَْذُكره مثل اليحِّ وامليِّت
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"Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat-Nya, 
seperti orang hidup dengan orang mati". .................................................................................. 123 

ا نلا -صىل اهلل عليه وسلم-مرَّ علينا رسول اهلل   125 .............................................................................. وحنن نُعالج ُخصًّ

“Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melewati kami saat kami sedang memperbaiki 
gubug kami. Lalu beliau bertanya: ‘Apa ini?’ Kami pun menjawab: ‘Ia sudah rusak, maka kami 
memperbaikinya.’ Beliau berkata: ‘Aku tidak melihat urusan ini melainkan lebih cepat dari itu.’” 
(HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi dengan sanad al-Bukhari dan Muslim. Al-Tirmidzi berkata: 

“(hadis ini) hadis yang hasan shahîh”. ...................................................................................... 125 

ثَِرهِ فَلْيَِصْل رمحه
َ
 هل يف أ

َ
 127 ........................................................................... من أحبَّ أن يُبَْسَط عليه يف رزقه، وأن يُنَْسأ

Barangsiapa ingin dibentangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia 
menyambung tali silaturahmi. ................................................................................................. 127 

، فمن اكن من أهل الصالة ُدِِع من باب الصالة، ومن اكن من أهل اجِلهاد من أْنَفق زوَْجنْي يف َسبيل ا هلل نُوِدي من أبَْواب اجلنَّة، يا عبد اهلل هذا َخرْيٌ
 129 ............................................................................................................................ ُدِِع من باب اجِلهاد

Barangsiapa bershadaqah dengan sepasang (hewan, dll) di jalan Allah, maka dia akan dipanggil 
dari pintu-pintu surga, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Siapa yang menjadi ahli salat, 
maka dia dipanggil dari pintu salat, siapa yang menjadi ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari 

pintu jihad. .............................................................................................................................. 129 

ع حديث قوم, وهم هل اكرهون, ُصبَّ يف أذنيه اآلنُُك يوم القيامة  131 ....................................................................... من تََسمَّ

"Siapa yang mencuri dengar pembicaraan satu kaum, sedangkan mereka tidak menyukainya 
maka dituangkan timah meleleh di kedua telinganya pada hari kiamat". .................................. 131 

ُل هل باجلنة؟ تََكفَّ
َ
َل يل أن ال يسأل انلاس شيئًا، وأ  133 .................................................................................... من تََكفَّ

Siapakah yang mau memberikan jaminan padaku bahwa ia tidak akan meminta apapun kepada 
manusia maka aku memberikan jaminan surga baginya?......................................................... 133 

 135 .......................................................................................... من َخرج يف طلب العلم فهو يف َسِبيِل اهلل حىت يرجع

Barangsiapa keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali.
 ................................................................................................................................................. 135 

 136 ........................................................................................................... من دلَّ ىلع خري, فله مثل أجر فاعله

Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya 136 

 137 ...................................................................؟ إين قد غفرت هل، وأحبطت عملكمن ذا اذلي يتأىل يلعَّ أن ال أغفر لفالن

Siapakah yang telah bersumpah atas nama-Ku bahwa Aku tidak akan mengampuni si fulan? 
Sesungguhnya Aku telah mengampuninya dan menggugurkan amalmu. ................................. 137 

ايِن يف ايلقظة   139 .......................................................... ال َيتََمثَُّل الشيطان يب -أو كأنما رآين يف ايْلََقَظةِ -من رآين يف املنام فََسرَيَ

Barangsiapa melihatku dalam tidurnya, niscaya ia akan melihatku dalam sadarnya - atau seakan-
akan ia melihatku dalam sadarnya - karena setan tidak bisa menyerupaiku. ............................ 139 

ه أن َينَْظر إىل رُجل من أهل اجلَنَّة فَلْيَنْظر إىل هذا  142 ....................................................................................... من رَسَّ

Siapa yang ingin melihat kepada seorang lelaki dari penghuni surga, hendaknya ia melihat kepada 
orang ini. .................................................................................................................................. 142 

 145 ............................................. من اعد مريًضا أو زار أًخا هل يف اهلل، ناداه مناد: بأن طبت، وطاب ممشاك، وتبوأت من اجلنة مزناًل 

Barangsiapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, niscaya seorang 
penyeru berseru, "Engkau telah berbuat baik dan perjalananmu juga merupakan kebaikan, serta 

engkau akan menempati satu tempat di Surga." ....................................................................... 145 

 147 ................................................................................... من اعل جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني

Barangsiapa mengurus dua orang anak perempuan sampai balig, maka ia akan datang pada hari 
kiamat dalam keadaan aku bersamanya seperti ini. .................................................................. 147 

 149 : بسم اهلل تولكت ىلع اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل، يقال هل: هديت وكفيت ووقيت، وتنىح عنه الشيطان-يعين: إذا خرج من بيته-من قال 

Barangsiapa mengucapkan -maksudnya ketika keluar dari rumahnya-, "Bismillāhi tawakkaltu 
'alallāhi, walā haula walā quwwata illā billāh (Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah 
dan tidak ada daya serta kekuatan selain dari Allah), maka dikatakan saat itu kepadanya, "Engkau 
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telah mendapatkan hidayah, diberi kecukupan dan dijaga. Seketika itu setan pun menjauh 
darinya. .................................................................................................................................... 149 

 151 .................................... من قال: أستغفر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليح القيوم وأتوب إيله، غفرت ذنوبه، وإن اكن قد فر من الزحف.

Barangsiapa mengucapkan, "Astagfirullāha al-lażī lā ilāha illā huwa Al- Hayya Al-Qayyūma wa 
atūbu ilaih (Aku memohon ampunan kepada Allah yang tiada Ilah selain Dia, yang Maha hidup 
lagi Maha mengurusi hamba-Nya, dan aku bertaubat kepada-Nya)" niscaya dosa-dosanya 

diampuni, meskipun ia pernah lari dari medan perang ............................................................ 151 

 153 .......................................................................................... من قال: ُسبحان اهلل وِِبَْمِده، ُغرَِسْت هل خَنْلة يف اجلنة

"Siapa yang mengucapkan "Subhanallah Wabihamdihi" (Mahasuci Allah dan segala puji milik-
Nya), niscaya ditanam satu pohon kurma baginya di surga". .................................................... 153 

يلوم اآلخر فليكرم من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خرًيا أو يلْصُمت، ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليُْكِرم جارَه، ومن اكن يؤمن باهلل وا
 154 .......................................................................................................................................... َضيَْفه

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau 
diam; barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia memuliakan 
tetangganya; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia 

memuliakan tamunya! ............................................................................................................. 154 

 157 .......................................................................................................... من كفَّ غضبه, كفَّ اهلل عنه عذابه

Siapa yang menahan amarahnya, Allah akan menahan darinya azab-Nya. ............................... 157 

 158 ............................................................................................................ من َهَجر أَخاه َسنَة فهو َكَسْفِك َدِمهِ 

Siapa yang mengisolasi saudaranya selama satu tahun maka ia seperti menumpahkan darahnya.
 ................................................................................................................................................. 158 

 159 .................................................................................. من وقاه اهلل رش ما بني حلييه، ورش ما بني رجليه دخل اجلنة

Barangsiapa yang dijaga oleh Allah dari kejelekan benda yang ada di antara kedua rahangnya 
(lisannya) dan kejelekan benda yang ada diantara kedua kakinya (kemaluannya), ia pasti masuk 

surga. ....................................................................................................................................... 159 

 160 ................................................................................................................. اخلري لكه من حيرم الرفق، حيرم

Siapa yang terhalang dari kelembutan maka dia terhalang dari seluruh kebaikan .................... 160 

 161 ...................................................................................... من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن هل اجلنة

Siapa yang dapat memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua tulang 
rahangnya (lisannya) dan di antara kedua kakinya (kemaluannya), maka aku menjamin baginya 

surga. ....................................................................................................................................... 161 

ْرَبعٍ 
َ
ْو أ

َ
ْو ثاَلٍث، أ

َ
، أ ْصبَُعنْيِ

ُ
 163 ......................................................................... َنىَه رَُسوُل اهلل َعْن لُبِْس احْلَِريِر إالَّ َموِْضَع أ

Rasulullah melarang mengenakan sutra kecuali seukuran dua, tiga atau empat jari. ................ 163 

قاِء أو الِقْرَبةِ  -صىل اهلل عليه وسلم-َنىَه رسوُل اهلِل  ْن يرُْشََب ِمْن يِف السِّ
َ
 164 ...................................................................... أ

Rasulullah -ṣallallahu 'alaihi wasallam- melarang minum dari mulut teko atau qirbah (kantong air 
dari kulit). ................................................................................................................................ 164 

 165 ............................................................................................................................... نُِهيَنا عن اتلَّلَكُّف

"Kami dilarang untuk menyusahkan diri". ................................................................................ 165 

ْسِقيَةِ  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسوُل اهلِل 
َ
 167 ................................................................................... عن اْخِتنَاِث األ

  ٌRasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang memotong (mulut) geriba. ....................... 167 

 168 ....................................................................... أن يتنفس يف اإلناء، أو ينفخ فيه -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang bernapas di dalam wadah air (bejana) atau 
meniupnya. .............................................................................................................................. 168 

 170 ................................... ْم وَْجبَتََهاَهَذا َحَجٌر ُريِمَ به يف انلَّاِر ُمنُْذ سبِْعنَي َخِريًفا، فهو َيْهوِي يِف انلَّاِر اآلَن حىت انتىه إىل َقْعِرَها فََسِمْعتُ 

Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 (tujuh puluh) tahun, ia terus melayang 
ke dalam neraka hingga sekarang ia jatuh ke dalam lubangnya, lalu kalian pun mendengar 

dentumannya. .......................................................................................................................... 170 
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ا، فَوََجبَْت هل انلَّار، أنتم ُشهداء اهلل يف األرضهذا أثْنَيْتُْم عليه خريا، فَوََجبْت هل اجلنَّة، وهذا أثْنَيْتُْم علي  172 ................................... ه رَشَّ

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia menuturkan, "Mereka (sebagian sahabat) melewati satu jenazah, 
lalu mereka memuji jenazah itu dengan kebaikan maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "  ٍTelah ditetapkan (baginya)." Kemudian mereka melewati jenazah lain dan mereka 
mengatakan keburukan pada jenazah itu, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
"Telah ditetapkan (baginya)." Umar bin al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- bertanya, "Apa yang telah 
ditetapkan?" Beliau bersabda, "Jenazah ini kalian puji dengan kebaikan maka surga ditetapkan 
bagi dirinya, sedangkan jenazah itu kalian mengatakan keburukan padanya maka neraka 

ditetapkan untuknya. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." (Muttafaq 'Alaih). ......... 172 

 174 ............................................................................................................. هذا َخرٌي من ِملِء األرض مثل هذا

Orang ini lebih baik dari sepenuh bumi orang seperti tadi. ...................................................... 174 

 176 ............................................................... يف قلوب عباده، وإنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء -تعاىل-هذه رمحة جعلها اهلل 

Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan di dalam hati hamba-hamba-Nya. Dan Allah hanya 
mengasihi hamba-hamba-Nya yang penuh kasih. .................................................................... 176 

 179 ........................................................................................................ هل تنرصون وترزقون إال بضعفائكم؟

Bukankah kalian tidak diberi pertolongan dan rezeki melainkan karena orang-orang yang lemah 
di antara kalian? ...................................................................................................................... 179 

ةً  ْكرَثَ من َسبِْعنَي َمرَّ
َ
تُوُب إيلِه يف ايلوِم أ

َ
ْستَْغِفُر اهلَل وأ

َ
 181 ................................................................................. َواهلِل إين أل

Demi Allah, sesungguhnya aku beristigfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari 
lebih dari tujuh puluh kali ........................................................................................................ 181 

ْن اجلَنََّة اَل يَْدُخلَُها
َ
ْهِل اجلَنَِّة وَذلَِك أ

َ
ْن تَُكونُوا نِْصَف أ

َ
رُْجو أ

َ
ٍد بِيَِدهِ، إينِّ أل  182 ................................. إال َنْفٌس ُمْسِلَمةٌ  واذلي َنْفُس حُمَمَّ

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- dalam suatu tenda, kami berjumlah kurang lebih 40 orang. Beliau bersabda, 
"Apakah kalian rela seandainya menjadi seperempat penduduk surga?" Kami menjawab, "Ya". 
Kemudian beliau bersabda: "Apakah kalian rela seandainya menjadi sepertiga penduduk surga?" 
Kami menjawab, "Ya". Kemudian beliau bersabda, "Demi Żat yang jiwa Muhammad berada di 
tangan-Nya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh dari jumlah penduduk surga, 
karena surga itu tidaklah dimasuki selain oleh jiwa yang muslim, adapun jumlah kalian bila 
dibandingkan dengan jumlah orang-orang musyrik hanyalah seperti sehelai bulu putih yang 

berada di kulit sapi hitam atau seperti sehelai bulu hitam yang berada di kulit sapi merah." .... 182 

َهَب اهلُل بِ   184 ..................................... ُكْم، وَجاَء بَِقْوٍم يُْذنِبُوَن، فَيَْستَْغِفُروَن اهلَل َتَعاىَل، َفيَْغِفُر لَُهمْ واذلي َنْفيِس بِيَِدهِ، لو لم تُْذنِبُوا، ذَلَ

Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, sungguh 
Allah akan membinasakan kalian, dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, 

lalu mereka beristigfar kepada Allah -Ta'ālā-, lalu Allah mengampuni mereka. ........................ 184 

 185 ... مواذلي نفيس بيده، ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أوال أدلكم ىلع يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينك

Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk Surga sampai kalian 
beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan 
kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? 

Sebarkanlah salam di antara kalian! ......................................................................................... 185 

ْذُتْم بالنَِّساِء ىلَعَ الُفرُ  ْعلَُم، لََضِحْكتُْم قَِلياًل وبَلََكيْتُْم َكِثرًيا، وَما تذََلَّ
َ
ُروَن إىل اهلِل َتَعاىَل واهلِل لو َتْعلَُموَن َما أ

َ
ُعَداِت جَتْأ  187 ..... ِش، وخَلَرَْجتُْم إىل الصُّ

Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa 
dan banyak menangis. Kalian juga tidak akan bersenang-senang dengan istri-istri di atas kasur, 
dan kalian pasti akan keluar menuju tanah-tanah lapang dengan suara keras memohon kepada 

Allah -Ta'ālā-. ........................................................................................................................... 187 

 189 ...............................................................حيك أتدري ما اهلل؟ إن شأن اهلل أعظم من ذلك، إنه ال يستشفع باهلل ىلع أحدو

Celakalah engkau, tahukah engkau, siapakah Allah itu? Sesungguhnya perkara Allah jauh lebih 
agung dari itu, sesungguhnya tidak dibenarkan menjadikan Allah sebagai perantara kepada 

siapapun. ................................................................................................................................. 189 

َكْت يِب َشَفتَاهُ  نَا َمَع َعبِْدي َما َذَكَرِِن َوحَتَرَّ
َ
ُ َتَعاىَل: أ  191 .................................................................................... َيُقوُل اَّللَّ
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Allah -Ta'ālā berfirman-, "Aku bersama hamba-Ku selama ia mengingat-Ku dan kedua bibirnya 
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وا أن يَُسلِّم أحدهم, وجُيِْزُئ عن اجلماعة أن يَُردَّ أحدهم  193 ............................................................. جُيِْزُئ عن اجلماعة إذا َمرُّ
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mengucapkan salam, dan sudah cukup salah seorang dari sekelompok orang yang duduk 
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 194 .............................................................................يَُسلُِّم الراِكُب ىلع املايش، واملايش ىلع القاعد، والقليُل ىلع الكثري
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kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang berjumlah sedikit mengucapkan salam 

kepada yang berjumlah banyak. ............................................................................................... 194 

؟ فيقول: ال يُؤىت بأْنَعم أهل ادلنيا من أهل انلار يوم القيامة، َفيُْصبَُغ يف انلار َصبَْغًة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأ ؟ هل َمرَّ بك نَِعيٌم قطُّ يت خرًيا قطُّ
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Pada hari kiamat kelak akan dihadirkan orang yang paling merasakan nikmat di dunia dari 
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padanya, ‘Hai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan, apakah kamu pernah 

merasakan kenikmatan?’ Ia menjawab, ‘Tidak, demi Allah wahai Rabb-ku’. ............................ 196 

 198 ................................................................................... يا أبا َبْطٍن إنما َنْغُدو من أجل السالم، فنَُسلُِّم ىلع من لَقيْنَاهُ 
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- kita pergi ke pasar hanyalah untuk mengucapkan salam; kita mengucapkan salam kepada siapa 

saja yang kita jumpai". ............................................................................................................. 198 

تُوُب يف ايلَّو
َ
َها انلَّاُس، تُوُبوا إىل اهلِل واْستَْغِفُروُه، فَإينِّ أ ةٍ يا أيُّ  201 ........................................................................... ِم مائَة َمرَّ

Wahai manusia bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sesungguhnya 
aku bertaubat kepada-Nya dalam sehari sebanyak seratus kali ................................................ 201 

 203 .......................... أعلميا أيها انلاس، من َعِلم شيئا فَلْيَُقْل به، ومن لم َيْعلَم، فَلْيَُقْل: اهلل أعلم، فإن من العلم أن يقول ملا ال َيْعلَم: اهلل 
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tidak diketahuinya: ‘Allahu a’lam (Hanya Allah yang paling mengetahui). ............................... 203 

، إذا د  205 ........................................................................ خلت ىلع أهلك فََسلِّْم، يكن بََرَكًة عليك وىلع أهل بَيِْتكيا بيَُنَّ

Dari Anas Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda 
kepadaku, "Wahai anakku, apabila engkau masuk ke keluargamu, maka ucapkan salam! Pasti itu 
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ي يأكل وال يََشبَع، يا حكيُم، إن هذا املال َخرِضٌ ُحلٌْو، فمن أخذه بَِسخاَوة نفس بُورِك هل فيه، ومن أخذه بإرشاف نفس لم ُيبَارَك هل فيه، واكن اكذل
 207 ............................................................................................................... وايلُد الُعليا خرٌي من ايلد الُسفىل

Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini sesuatu yang hijau dan manis. Barangsiapa mengambilnya 
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mengambil harta dengan ketamakan, niscaya tidak akan mendapatkan keberkahan. Ia seperti 

orang yang makan tetapi tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. ........ 207 

 211 .................. -عز وجل-يا رسول اهلل إن رشائع اإلسالم قد كرثت علينا، فباٌب نتمسك به جامع؟  قال: ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل 
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bab komprehensif yang bisa kita pegang? Beliau bersabda, "Biasakanlah lisanmu terus-menerus 

basah oleh zikir kepada Allah 'Azza wa Jalla! ............................................................................ 211 

 213 .................................................................... يا رسول اهلل، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فلريقد

Wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang dari kami tidur sedangkan dia dalam keadaan junub?" 
Beliau menjawab, "Ya, boleh, jika dia sudah berwudu, silakan tidur". ...................................... 213 

دْ 
َ
ْدنَاَك أ

َ
حبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أ  215 .................................................. نَاكَ يا رسول اهلل، َمْن أحقُّ ِِبُْسن الصُّ
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"Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu bapakmu. Kemudian orang yang terdekat denganmu, dan 
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 218 ...... هما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصالة عليهما، واالستغفار هلما، وإنفاذ عهدهما من بعدهمايا رسول اهلل، هل بيق من بر أبوي يشء أبر
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keduanya, menyambung silaturahmi (kekerabatan) yang tidak bisa disambung kecuali melalui 

keduanya, serta memuliakan sahabat keduanya". ..................................................................... 218 
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Wahai ‘Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah al-‘āfiyah kepada Allah di dunia dan akhirat
 ................................................................................................................................................. 225 

ُدلَُّك ىلع كزن من كنوز اجلنة؟ ال حول وال قوة إال باهلل
َ
 227 .............................................................. يا عبد اهلل بن قيس، أال أ

Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu dari simpanan surga? Lā 
Haula Walā Quwwata Illā Billāh (Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah)
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Wahai anak kecil, bacalah Bismillāh, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan 
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لََّفُكُم اهلل يب؟ واََعلًَة فأغناكم اهلل يب؟يا معرش األنصار، ألم أجدكم ُضالَّاًل فهداكم اهلل يب؟ وكنت
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kedatanganku? ......................................................................................................................... 233 

 237 .......................................................................................................... يا مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك
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 245 ....................................... : ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل ادلنيا ثم احتسبه إال اجلنة-تعاىل-يقول اهلل 

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Tidak ada balasan (yang pantas) dari-Ku bagi hamba-Ku yang beriman, 
apabila Aku mewafatkan orang yang dicintainya dari penghuni dunia, kemudian dia rida dengan 

musibah tersebut, melainkan Surga". ....................................................................................... 245 
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Ya Allah, barangsiapa memegang sesuatu dari urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, 
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 262 .................................. امهلل من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفق بهم، فارفق به
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ْعَماِلُكْم،  -صىل اهلل عليه وسلم-إِنَّ نَاًسا اكنوا يُؤَْخُذوَن بالَويْحِ يف َعْهِد رسوِل اهلِل 
َ
ُخُذُكْم اآلَن بما َظَهَر نلا ِمْن أ

ْ
َما نَأ وإِنَّ الَويْحَ قَِد اْنَقَطَع، وإِنَّ

بْنَاُه، ولَيَْس نَلَا ِمْن رَسِ  ِمنَّاُه وقَرَّ
َ
ا أ ْظَهَر نَلَا َخرْيً

َ
قْهُ َفَمْن أ َمنُْه ولم نَُصدِّ

ْ
ْظَهَر نلا ُسوًءا لم نَأ

َ
يَرتِِه، وَمْن أ ٌء، اهلُل حُيَاِسبُُه يف رَسِ  264 ............... يَرتِِه يَشْ

"Sesungguhnya manusia pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam diberi hukuman 
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dekatkan kedudukannya pada kami. Sedangkan urusan dalam hatinya tidak sedikit pun kami 
mengetahuinya, karena Allah-lah yang akan menghisab isi hatinya. Namun, siapa yang 
menampakkan kelakuan buruk pada kami, maka kami tidak akan memberikan keamanan 

padanya dan tidak akan mempercayai ucapannya". .................................................................. 264 

ذكر لم د اهلل باألمري خريا، جعل هل وزير صدق، إن نيس ذكره، وإن ذكر أاعنه، وإذا أراد به غري ذلك جعل هل وزير سوء، إن نيس لم يذكره، وإن إذا أرا
 266 ............................................................................................................................................ يعنه

Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk pemimpin, Dia menjadikan untuknya seorang ajudan 
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(menteri) yang jahat. Jika ia lupa, ajudan itu tidak mengingatkannya dan jika ia ingat, ajudan itu 

tidak menolongnya. .................................................................................................................. 266 

 269 ............................................................................. إذا َمرِض الَعبد أو سافر ُكتب هل مثُل ما اكن يعمل مقيًما صحيًحا
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diharamkan kembali sebagaimana telah diharamkan kemarin... Hendaknya orang yang 
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ُز يِف َصاَليِت َكَراِهيَ  جَتَوَّ
َ
يِبِّ فَأ ْسَمُع بَكاَء الصَّ

َ
َل ِفيَها، فَأ َطوِّ

ُ
ن أ

َ
ِرُيد أ

ُ
قُوُم إىل الصالةِ، وأ

َ
هإِينِّ أَل مِّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
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نَّ رسوَل اهلِل 
َ
، وعن يََسارِه أبو بكٍر  -صىل اهلل عليه وسلم-أ ْعَرايِبٌّ

َ
يِتَ بِلنََبٍ قد ِشيَب بماٍء، وعن يمينِه أ

ُ
،  -ريض اهلل عنه-أ ْعَرايِبَّ

َ
ْعَطى األ

َ
فرََشَِب، ثم أ

ْيَمنَ 
َ
ْيَمَن فَاأل

َ
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َو أ

َ
 374 .................................................................................................. أ

Aku tak dapat berbuat apa-apa jika Allah telah mencabut rasa sayang dari hati-hati kalian. .... 374 

 376 ............................................................. بني خيرب واملدينة ثالث يلال يبىن عليه بصفية -صىل اهلل عليه وسلم-أقام انليب 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menetap (singgah) bersama Ṣafiyyah selama tiga hari di jalan 
antara Khaibar dan Madinah .................................................................................................... 376 

ْرَبعاً  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
َ
َ عليه أ  378 ................................................................... صىلَّ ىلع قرب بعد ما ُدفَِن, فََكربَّ



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

582 
 

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah salat di atas kubur setelah (mayat) 
dikebumikan. Lantas beliau bertakbir empat kali ..................................................................... 378 

 380 .......................................................... اكن إذا َصىلَّ فّرج بني يديه، حىت يبدو بياض إْبَطيْهِ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila melaksanakan salat, beliau 
merenggangkan antara kedua tangannya hingga terlihat warna putih ketiaknya. ..................... 380 

يْتُون فما سمعت أحًدا أحسن صوتًا أو قراءة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  اكن يف سفر، فصىل العشاء اآلِخَرَة، فقرأ يف إحدى الركعتني بِاتلِّنِي َوالزَّ
 382 ............................................................................................................................................. منه

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah dalam suatu perjalanan, lalu beliau 
melaksanakan salat Isya. Di salah satu rakaatnya beliau membaca surah At-Tīn. Aku tidak pernah 

mendengar seorang pun yang suaranya atau bacaannya lebih indah dari beliau. ...................... 382 

 384 ............... بعث بعثا إىل بين حليان من هذيل، فقال: يلنبعث من لك رجلني أحدهما، واألجر بينهما -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengirim pasukan ke Bani Lihyan dari kabilah Hużail. 
Lantas beliau bersabda, "Hendaknya satu orang dari setiap dua orang berangkat , dan pahala 

dibagi di antara keduanya". ...................................................................................................... 384 

دخل مكة اعم الَفتح، وىلع رأسه الِمْغَفُر، فلما نَزعه جاءه رجل فقال: ابن َخَطٍل متَعلٌِّق بأستار الكعبة، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 386 .......................................................................................................................................... اْقتُلُوهُ 

Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memasuki Makkah pada hari penaklukan kota Makkah 
dengan memakai topi besi diatas kepalanya. Ketika beliau melepasnya, seorang lelaki datang dan 
berkata: “Ibnu Khathal bergantung pada tirai Ka`bah”. Lalu beliau bersabda: “Bunuhlah dia!".

 ................................................................................................................................................. 386 

 388 ........................................................................... ىلع بعض نسائه بمدين من شعري -صىل اهلل عليه وسلم-أولم انليب 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya 
dengan dua mud sya'īr (gandum) ............................................................................................. 388 

يًَّة إىَل جَنٍْد فَخَرَج ابن عمر ِفيَها -صىل اهلل عليه وسلم- بعَث رسوُل اهلل  390 .................................................................... رَسِ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mengirimkan ekspedisi perang ke negeri Najed. 
Maka Ibnu Umar pun keluar untuk bergabung dengan ekspedisi tersebut. .............................. 390 

ْسوَدَ  -صىل اهلل عليه وسلم-َخَرَج رسوُل اهلِل 
َ
ٌل ِمْن َشْعٍر أ  392 ......................................................... َذاَت َغَداةٍ، وعليه ِمْرٌط ُمرَحَّ

Suatu pagi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam keluar dengan mengenakan kain yang 
bergambar pelana unta yang terbuat dari bulu hitam. .............................................................. 392 

 393 .......................... يف غزاة وحنن ِستَُّة َنَفٍر بَيننا بعرٌي َنْعتَِقبُُه، َفنَِقبَْت أقداُمنا َونَِقبَت قََديِم  -صىل اهلل عليه وسلم-خرجنا مع رسول اهلل 

Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam suatu peperangan. Kami 
berjumlah enam orang. Di antara kami terdapat seekor unta yang ditumpangi secara bergantian. 

Kaki-kaki kami berlubang dan kakiku pun berluban. ............................................................... 393 

ريض اهلل -وأنا مسندته إىل صدري، ومع عبد الرمحن  -ليه وسلمصىل اهلل ع-ىلع انليب  -ريض اهلل عنهما-دخل عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق 
 396 ................................................................... برصه -صىل اهلل عليه وسلم-سواك رطب يسنت به فأبده رسول اهلل  -عنهما

Abdurrahman bin Abi Bakar Aṣ-ṣiddiq -raḍiyallāhu 'anhumā- pernah masuk menemui Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada saat aku menyandarkan beliau ke dadaku. Ketika itu 
Abdurrahman -raḍiyallāhu 'anhumā- membawa kayu siwak basah yang digunakan untuk 
menyikat gigi. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melayangkan pandangannya 

kepadanya. ............................................................................................................................... 396 

يُْت رسوَل اهلِل 
َ
ُكُل َتْمًرا -صىل اهلل عليه وسلم-َرأ

ْ
 399 ............................................................................... َجالًِسا ُمْقِعيًا يَأ

Aku melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- duduk di atas pantat lalu menegakkan 
betisnya sambil memakan kurma. ............................................................................................ 399 

انِ وعليه ثَْوَبانِ  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيُت رسوَل اهلِل  ْخرَضَ
َ
 400 ................................................................................  أ

Aku melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memakai dua baju yang hijau. ............... 400 

َدَعهُ  -صىل اهلل عليه وسلم-َصليت مع انليب 
َ
َطاَل القيام حىت َهَمْمُت بأمر ُسوء! قيل: وما َهَمْمَت به؟ قال: َهَمْمُت أن أْجِلس وأ

َ
 401 ....... يللة، فَأ
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Suatu malam aku shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau terus berdiri (lama) 
sampai aku bermaksud untuk melakukan sesuatu yang jelek." Ibnu Mas'ud ditanya, "Apa yang 

hendak engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku bermaksud untuk duduk dan meninggalkan beliau".
 ................................................................................................................................................. 401 

 403 ............................................................................... ذات يللة فافتتح ابلقرة -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 

Suatu malam aku shalat bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Beliau memulai dengan 
bacaan Al-Baqarah. .................................................................................................................. 403 

نَا  -صىل اهلل عليه وسلم-ُعرِْضُت ىلَعَ رَُسوِل اهلل
َ
ُحٍد، َوأ

ُ
ْزِِن يَْوَم أ َة؛ فَلَْم جُيِ ْرَبَع َعرْشَ

َ
 405 ....................................................... اْبُن أ

Aku menawarkan diri kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (untuk ikut) dalam perang 
Badar, saat itu usiaku empat belas tahun, akan tetapi beliau tidak membolehkanku. ............... 405 

فيِْش رِسَّ رُسوَل اهلل 
ُ
ُكن أِل

َ
 407 ........................................ لََقِبلتَُها -صىلَّ اهلل عليه وسلم-َولَو تََرَكَها انليبُّ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-فَلَم أ

Bahwasanya Umar -raḍiyallāhu 'anhu- ketika puterinya Ḥafṣah menjadi seorang janda, ia berkata, 
"Aku bertemu dengan Uṡmān -raḍiyallāhu 'anhu- lalu aku menawarkan Ḥafṣah untuk ia menikah 
dengannya. Aku berkata, Jika kamu besedia, aku akan nikahkan kamu dengan Ḥafṣah binti 

Umar?" Dia menjawab, “Saya akan pikirkan terlebih dahulu". ................................................. 407 

  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رجل للنيب 
َ
َرأ

َ
ُحٍد: أ

ُ
لىَْق تَمراٍت ُكنَّ يف يَِده، ثم قاتل حىت قُِتَل.يوَم أ

َ
نَا؟ قال: "يف اجلَنَّة"، فأ

َ
ْيَن أ

َ
 411 ..... يَْت إن قُِتلُْت فَأ

Seorang pria bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat Perang Uhud, 
“Bagaimanakah menurut Anda jika aku terbunuh, di manakah aku?” Beliau menjawab, “Di Surga.” 
Maka pria itu pun membuang kurma yang ada di tangannya, lalu berperang hingga gugur 

terbunuh. ................................................................................................................................. 411 

 بأْمَشاِط احلديد ما ْمَشُط قد اكن من َقبْلَكم يُؤخذ الرَُّجل َفيُْحَفُر هل يف األرض، فيُجعل فيها، ثمَّ يُؤىت باملنشار فيوضع ىلع رأسه فيُجعل نِْصَفني، ويُ 
ه ذلك عن ِديِنه  413 ..................................................................................................... دون حلِْمه وعظمه، ما يَُصدُّ

Sungguh pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, ada seorang yang diculik, lalu 
dibuatkan lubang di tanah, kemudian dijebloskan ke dalamnya, lalu didatangkan gergaji dan 
diletakkan di bagian kepalanya (selanjutnya dibelah) hingga menjadi dua bagian. Selain itu dia 
pun disayat dengan sisir dari besi yang diletakkan antara daging dan tulangnya, tetapi semua 

siksaan itu tidak memalingkan dia dari agamanya. .................................................................. 413 

 416 ................................................................. يزور قباء راكبًا وماشيًا، فيصيل فيه ركعتني -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa mengunjungi Quba dengan berkendaraan 
dan berjalan kaki lalu salat dua rakaat di sana. ........................................................................ 416 

ْجَدَة وَهْل أىت ىلع اإلنسان -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب  يُل السَّ  418 ................................... يقرأ يف صالة الفجر يوم اجْلمَعِة: الم تزَْنِ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa membaca surah As-Sajdah dan al-Insān ketika salat 
Subuh pada hari Jumat ............................................................................................................ 418 

َحبَّ اثلِّيَ 
َ
 420 .............................................................................. الَقِميُص  -صىل اهلل عليه وسلم-اِب إىل رسوِل اهلِل اكن أ

Pakaian yang paling disenangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah gamis.............. 420 

 421 ....................................................................... أشد حياًء من العذراء يف خدرها -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lebih pemalu dari seorang gadis di ruang pingitannya. Bila 
beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat mengetahuinya dari wajahnya. ....... 421 

 423 ....................  خزبهم خزب الشعرييبيت الليايل املتتابعة طاوياً، وأهله ال جيدون عشاء، واكن أكرث -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah tidur beberapa malam berturut-turut dalam 
keadaan perut kosong, demikian juga keluarganya tidak mendapatkan makanan. Kebanyakan roti 

beliau terbuat dari sya'īr (jelai/mirip gandum)". ...................................................................... 423 

 424 ................................................ يعجبه اتليمن يف تنعله، وترجله، وطهوره، ويف شأنه لكه -صىل اهلل عليه وسلم-ن رسول اهلل اك

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- senang memulai dengan kanan dalam mengenakan 
sandal, menyisir (rambut), bersuci dan dalam segala urusannya. ............................................. 424 

 426 ................................................................. الكما فصال يفهمه لك من يسمعه -صىل اهلل عليه وسلم-اكن الكم رسول اهلل 

Perkataan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah perkataan yang jelas (rinci) dapat 
dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. ..................................................................... 426 
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 428 ........................... اكنت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء، لكما هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكرثون

Dahulu Bani Israil dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan digantikan 
oleh nabi (lain). Namun sungguh tidak ada nabi lagi sesudahku, dan sepeninggalku akan ada para 

khalifah lalu jumlah mereka akan banyak ................................................................................ 428 

 430 .................................. ايلمىن لطهوره وطعامه، واكنت اليرسى خلالئه وما اكن من أذى -صىل اهلل عليه وسلم-اكنت يد رسول اهلل 

Tangan kanan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- digunakan untuk bersuci dan makan, 
sedangkan tangan kiri digunakan untuk buang air dan hal-hal yang kotor. .............................. 430 

 432 ............................................................... من إناء واحد, الكنا جنب -صىل اهلل عليه وسلم-كنت أغتسل أنا ورسول اهلل 

Aku pernah mandi bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari satu bejana air. Saat itu 
kami berdua sedang junub. ...................................................................................................... 432 

 434 ..................................................... ال ُيبَلُِّغين أحد من أصحايب عن أحد شيئا، فإين أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم الصدر

Janganlah seorang pun sahabatku menyampaikan tentang (sahabat) yang lain sedikit pun, karena 
aku ingin keluar menemui kalian dalam keadaan hati yang bersih. .......................................... 434 

ِذنَْت نلَا َفنََحْرنَا نََواِضَحنَا فَ 
َ
َصاَب انلَّاَس جَمَاَعٌة، فقالوا: يا رسوَل اهلِل، لَْو أ

َ
ا اكن َغْزَوُة َتبُوَك، أ َهنَّا؟لمَّ َكلْنَا َوادَّ

َ
 436 ................................... أ

Ketika terjadi perang Tabuk, orang-orang ditimpa kelaparan sehingga mereka berkata, "Wahai 
Rasulullah, seandainya engkau memberi izin kepada kami, maka kami akan menyembelih unta-
unta kami lalu memakannya dan membuat minyak dengan lemaknya?" Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Lakukanlah."! .............................................................................. 436 

بْيَان ىلع ثَنيَِّة الوََداع -صىل اهلل عليه وسلم-ملا قَِدم انليب  يتُه مع الصِّ اُه انلاس، َفتَلَقَّ  439 ........................................ من َغْزوة َتبُوك تَلَقَّ

"Ketika Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam datang dari perang Tabuk, orang-orang 
menemuinya, lalu aku pun menemuinya bersama anak-anak di atas bukit Al-Wada".' ............. 439 

وأصحابه مكة قال املرشكون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حىم يرثب، فأمرهم أن يرملوا األشواط  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا قدم رسول اهلل 
 441 ............................................................................................................. شوا ما بني الركننياثلالثة، وأن يم

Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para sahabat beliau tiba di Makkah, orang-
orang musyrik mengatakan, "Sesungguhnya datang pada kalian satu kaum yang telah dibuat 
lemah oleh penyakit demam negeri Yatsrib." Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh 

mereka berlari-lari kecil di tiga putaran pertama (ṭawaf) dan berjalan di antara dua rukun. .... 441 

 444 ........................................................................................ لوال أن أشق ىلع أميت؛ ألمرتهم بالسواك عند لك صالة

Jika seandainya tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak 
setiap hendak salat. .................................................................................................................. 444 

 446 ................................................................................................................. ليس ىلع أبيك كرب بعد ايلوم

Ayahmu tidak akan menderita lagi sesudah hari ini. ................................................................ 446 

ْحَسَن ِمْن رَُسوِل اهلل
َ
ٍة يِف ُحلٍَّة مَحَْراَء أ يُْت ِمْن ِذي لِمَّ

َ
 449 ...................................................................................... َما َرأ

Aku belum pernah melihat orang yang berambut (panjang melebihi cuping telinga) dan 
mengenakan pakaian berwarna merah yang lebih tampan dari Rasulullah. ............................. 449 

ْوقََد نَاًرا فََجَعَل اجلَنَاِدُب والَفَراُش َيَقْعَن ِفيها، وهو يَُذبُُّهنَّ َعنَْها،
َ
نَا آِخٌذ ِِبَُجِزُكم َعِن انلَّاِر، وأنتم َتَفلَّتُوَن ِمْن يَِدي َمثَيِل َوَمثَلُُكم َكَمثَِل رَُجٍل أ

َ
َوأ

 ................................................................................................................................................. 451 
Perumpamaan diriku dengan kalian bagaikan seseorang yang menyalakan api, lalu mulailah 
belalang-belalang dan laron berjatuhan ke dalam api itu, sedangkan orang itu selalu berusaha 
mengusirnya dari api itu. Dan aku memegang ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus 

ke dalam neraka, namun kalian (selalu) terlepas dari tanganku ............................................... 451 

 453 .............. ن أبعد انلاس منهبني أمرين قط إال أخذ أيرسهما، ما لم يكن إثًما، فإن اكن إثما، اك -صىل اهلل عليه وسلم-ما ُخريِّ رسول اهلل 

Tidaklah Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- diberi dua pilihan kecuali beliau pasti memilih 
yang paling mudah, selama tidak berdosa. Jika yang mudah itu dosa, beliau pasti orang yang 

paling jauh darinya. ................................................................................................................. 453 

 455 ....................................... مستجمًعا قط ضاحاًك حىت ترى منه هلواته، إنما اكن يتبسم -صىل اهلل عليه وسلم-ما رأيت رسول اهلل 

Aku tidak pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tertawa terbahak-bahak sampai 
terlihat langit-langit mulutnya. Beliau hanya tersenyum saja. .................................................. 455 
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 457 ......................................................................................................... ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهلل ثاثلهما

Wahai Abu Bakar, apa prasangkamu terhadap dua orang yang mana pihak ketiganya adalah 
Allah? ...................................................................................................................................... 457 

ُه اهلُل، وَمْن يَْستَْغِن ُيْغِنِه اهلُل، وَمْن  ِخَرُه َعنُْكم، وَمْن يَْستَْعِفْف يُِعفَّ دَّ
َ
َحٌد عطاًء َخرًيا ما يَُكْن عندي من خرٍي فلن أ

َ
ْعِطَي أ

ُ
ُْه اهلُل، وما أ ْ يَُصرِبّ َيتََصربَّ

وسَع من الصربِ 
َ
 460 ............................................................................................................................... وأ

Kebaikan apa pun yang aku punya, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Barangsiapa 
menjaga kehormatannya, maka Allah akan memuliakannya. Barangsiapa merasa cukup (dengan 
karunia Allah) maka Allah akan mencukupinya. Barangsiapa melatih diri untuk bersabar, maka 
Allah akan menjadikannya penyabar. Dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih 

baik dan lebih luas daripada anugerah kesabaran .................................................................... 460 

 462 ..................................... هل أىت عليك يوم اكن أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، واكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة

Pernahkah engkau mengalami penderitaan yang lebih berat dari perang Uhud? Beliau menjawab, 
"Sungguh, aku telah mendapat penderitaan karena (perbuatan) kaummu, sedangkan yang paling 

berat adalah pada hari Aqabah. ................................................................................................ 462 

ِتَك َواَل نَُسوُءكَ  َمّ
ُ
ٍد، َفُقْل: إِنَّا َسرُنِْضيَك يِف أ يُل، اذَْهْب إىَِل حُمَمَّ  465 ............................................................................ يَا ِجرْبِ

Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad -dan Rabbmu lebih mengetahui-, lalu tanyakan 
padanya, apakah yang membuatnya menangis? Lantas Jibril mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- dan beliau memberitahukan kepadanya apa yang beliau ucapkan tersebut -dan 
Dia lebih mengetahui hal itu-. Maka Allah -Ta'ālā- berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kepada 
Muhammad, lalu katakan, "Kami akan meridaimu atas umatmu dan Kami tak akan membuatmu 

sedih". ...................................................................................................................................... 465 

 468 ......................................................................................................... يا اعئشة إن عيين تنامان وال ينام قليب

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia memberitahukan bahwa dirinya pernah bertanya kepada 
Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Bagaimanakah salatnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada 
bulan Ramadan?". Aisyah menjawab, “Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah 
menambah (bilangan rakaat salat malam) baik di bulan Ramadan atau selainnya dari sebelas 
rakaat, beliau salat empat rakaat, jangan Anda tanya akan bagus dan lamanya, kemudian beliau 
salat empat rakaat, dan jangan Anda tanya akan bagus dan lamanya, kemudian beliau salat tiga 
rakaat.” Aisyah berkata, “Maka saya bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum 
salat witir?”. Beliau menjawab, “Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku 

tidak tidur.” (Sahih al-Bukhārī). ............................................................................................... 468 

 471 ................................................................................................................................... األحاديث العامة

 473 ........................................................................................................................اتَُّقوا انلَّار ولو بِِشقِّ تمرة

Berlindunglah kalian dari api neraka meskipun hanya dengan (bersedekah) separuh kurma. .. 473 

ماتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من اكن قبلكم، محلهم ىلع أن سفكوا دماءهم، واستحلوا حمارمه
 ................................................................................................................................................. 475 

Jauhilah perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. 
Dan jauhilah sifat kikir, karena kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir 
telah menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan 

atas mereka. ............................................................................................................................. 475 

 477 ............................................................................. وها صاحلةاتقوا اهلل يف هذه ابلهائم الُمْعَجمة، فارَكبُوها صاحلة، ولُكُ 

Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan 
hewan-hewan ini, maka tunggangilah ia dalam keadaan baik, dan makanlah ia dalam keadaan 

baik.” ........................................................................................................................................ 477 

 479 ...................................................................................................................... اْحِلُقوُه لُكَّه، أو اتُْرُكوه لكَّه

"Cukurlah semuanya atau biarkan semuanya"! ......................................................................... 479 

أهدي إيل، فقام رسول اهلل  رجال من األزد يقال هل: ابن اللتبية ىلع الصدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا -صىل اهلل عليه وسلم-استعمل انليب 
 480 ....................................................................................... ىلع املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه -صىل اهلل عليه وسلم-
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Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat seorang dari Bani al-Azd bernama Ibnu al-
Lutbiyyah sebagai pengumpul sedekah (zakat). Ketika dia datang (ke Madinah), ia berkata, "Ini 
untuk kalian (zakat) dan ini hadiah untukku." Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berdiri di atas mimbar dan memuji Allah serta menyanjung-Nya ............................................. 480 

 483 .......................................................................... زبيبة اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبيش، كأن رأسه

Dengarkanlah dan taatilah oleh kalian, walaupun orang yang dipercayakan untuk memimpin 
kalian adalah seorang hamba sahaya Ḥabasyi (Ethiopia), yang kepalanya seperti kismis.......... 483 

 486 ............................................... فيك من لك يشءاقرأ: قل هو اهلل أحد، والُمَعوَِّذتنَْيِ حني تميس وحني تصبح، ثالث مرات تك

"Ucapkanlah, "Qul Huwallahu Ahad dan Al-Mu'awidzatain saat berada di sore hari dan ketika 
berada di pagi hari sebanyak tiga kali, maka akan mencukupkanmu dari segala sesuatu". ....... 486 

ِ َواَل َحْوَل  ْكرَبُ َواحْلَْمُد َّلِلَّ
َ
ُ أ ، َواَّلَلَّ ِ ُ وَُسبَْحاَن اَّللَّ احِلَاُت اَل إهَلَ إالَّ اَّللَّ ِ  ابْلَاِقيَاُت الصَّ َة إالَّ بِاَّلَلَّ  488 ............................................... َواَل قُوَّ

Amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah (ucapan): Lā ilāha illallāh; Subḥānallāh; Allāhu 
Akbar; Alḥamdulillāh; Lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh. ........................................................ 488 

، اْحرِْص ىلَعَ َما َينْفَ  ِعيِف، َويِف لُكٍّ َخرْيٌ ِ ِمْن الُْمْؤِمِن الضَّ َحبُّ إىَل اَّللَّ
َ
ِ َواَل َتْعِجزْ الُْمْؤِمُن الَْقوِيُّ َخرْيٌ َوأ  490 ......................... ُعك َواْستَِعْن بِاَّلَلَّ

Orang Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah darpada orang Mukmin yang lemah. 
Masing-masing memiliki sisi kebaikan. Maka fokuslah pada apa yang bermanfaat bagimu, 

mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah". ........................................................... 490 

ي خُيَاِلُط انلَّاَس  ِ َذاُهمْ الُْمْؤِمُن اذلَّ
َ
ي اَل خُيَاِلُط انلَّاَس َواَل يَْصرِبُ ىلَعَ أ ِ َذاُهْم َخرْيٌ ِمْن اذلَّ

َ
 493 ............................................. ، َوَيْصرِبُ ىلَعَ أ

Orang Mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka, lebih baik dari 
orang Mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka ..... 493 

ِخيِه الُْمْؤِمِن 
َ
 495 ...................................................................................................................... الُْمْؤِمُن ِمْرآُة أ

Seorang mukmin adalah cermin (untuk) saudaranya mukmin lainnya ..................................... 495 

 496 ......................................................................................................... ابلخيل من ذكرت عنده، فلم يصل يلع

Orang bakhil adalah orang yang namaku disebut padanya namun ia tidak berṣalawat untukku.
 ................................................................................................................................................. 496 

يَطان  498 ........................................................................................................................ اجلََرُس َمَزاِمرُي الشَّ

"Lonceng adalah seruling setan." .............................................................................................. 498 

 499 ........................................................................................................ ادلنيا متاع، وخري متاعها املرأة الصاحلة

Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita salehah ............................... 499 

 500 ........................................................................................... الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، واثلالثة َرْكب

Satu orang pengendara adalah satu setan, dua orang pengendara adalah dua setan, sedangkan tiga 
pengendara adalah rombongan musafir. .................................................................................. 500 
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Bepergian (safar) itu bagian dari siksaan .................................................................................. 502 

ْؤُم: ُسوُء اخلُلُِق   504 .............................................................................................................................. الشُّ

Merasa sial adalah akhlak buruk .............................................................................................. 504 

عو
َ
ِل اعفيِتَك, وفَُجاءِة نْقمِتَك, ومَجيِع َسَخِطَك اللَُّهَمّ إينِّ أ  505 .......................................................... ُذ بك ِمْن زواِل نعمِتَك, وحتوُّ

Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya 
keselamatan dari-Mu, siksa-Mu yang tiba-tiba dan semua murka-Mu ..................................... 505 

ْعلَُم بِِه ميناللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َخطِ 
َ
نَْت أ

َ
ْمِري َوَما أ

َ
ايِف يِف أ  507 ........................................................................ يئَيِت وََجْهيِل، َوإرِْسَ

Ya Allah, ampunilah kesalahan dan kejahilanku, juga sikap berlebihanku dalam urusanku, serta 
apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku ......................................................................... 507 

 509 ........................................................................... اللَُّهمَّ اْنَفْعيِن بَِما َعلَّْمتيِن، وََعلِّْميِن َما َينَْفُعيِن، َواْرُزقيِْن ِعلًْما َينَْفُعيِن 

Ya Allah, berilah manfaat dari apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku apa yang 
bermanfaat bagiku, karuniailah aku ilmu yang bermanfaat bagiku .......................................... 509 

ُعوُذ بِك 
َ
ْعلَْم، َوأ

َ
لُك ِمْن اخْلرَْيِ لُكِِّه اَعِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمت ِمنُْه َوَما لَْم أ

َ
ْسأ

َ
ِّ لُكِِّه اَعِجِلِه َوآِجلِ اللَُّهمَّ إينِّ أ ْعلَمْ ِمْن الرشَّ

َ
 511 . ِه، َما َعِلْمت ِمنُْه َوَما لَْم أ
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Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu seluruh kebaikan, baik yang segera (dunia) dan 
yang tertunda (akhirat), yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepada-
Mu dari seluruh keburukan, baik yang segera (dunia) dan yang tertunda (akhirat), yang aku 

ketahui dan yang tidak aku ketahui. ......................................................................................... 511 

 513 ............................................................................................................. امهلل اشف سعدا امهلل اشف سعدا

Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad! Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad! ................................................ 513 

 514 .................................................................................................. امهلل اغفر يل ذنيب لكه دقه وجله وأوهل وآخره

Ya Allah, ampuni dosaku semuanya yang kecil maupun yang besar, yang pertama maupun yang 
terakhir. ................................................................................................................................... 514 

، والَهَرِم، وابلخل، وأعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات  516 ............. امهلل إين أعوذ بك من العجز، والكسل، َواجلنُْبِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadaMu dari ketidak berdayaan, kemalasan, 
rasa takut (sifat pengecut), kepikunan dan kebakhilan. Dan aku memohon perlindungan 
kepadaMu dari siksa kubur serta aku memohon perlindungan kepadaMu dari fitnah hidup dan 

mati”. ....................................................................................................................................... 516 

 519 ......................................................................... امهلل إين أعوذ بك من فتنة انلار، وعذاب انلار، ومن رش الغىن والفقر

Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka dan azab neraka, juga dari fitnah kekayaan 
dan kefakiran. .......................................................................................................................... 519 

ِعْذيِن من رش نفيس
َ
 521 ..................................................................................................... امهلل أهلمين رُْشِدي، َوأ

Dari Imran Ibn Hushain Radiyallahu 'Anhu, bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengajarkan bapaknya, Hushain, dua kalimat digunakan untuk berdoa: "Ya Allah, ilhamkan 

kepadaku kerasionalanku, dan bantu aku melawan keburukan jiwaku". ................................... 521 

 523 ................................................................................................................... امهلل بارك ألميت يف بُُكورها

Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya, dan jika beliau ingin mengirim pasukan, beliau 
mengirim mereka di awal siang (pada waktu pagi). Dan Shakhr adalah seorang pedagang. Dia 
mengirim kafilah dagangnya pada permulaan siang, hingga ia menjadi kaya dan mendapat banyak 

harta. ....................................................................................................................................... 523 

 525 .............................................................................................. أذهب ابلأس اشف أنت الشايف امهلل رب انلاس،

Ya Allah, Rabb seluruh manusia, hilangkanlah rasa sakit, sembuhkanlah, (karena) Engkaulah 
Sang Maha Penyembuh ............................................................................................................ 525 

 527 .................................................................................... الُمتََسابَّاِن ما قاال َفَعىل ابلَاِدي منهما حىت َيْعتَِدي الَمْظلُوم

Dua orang yang saling mencaci, apapun yang mereka berdua katakan, maka dosanya bagi orang 
yang memulai di antara mereka berdua sampai orang yang dianiaya melebihi cacian orang yang 

memulai. .................................................................................................................................. 527 

وم القيامة املدينة حرم ما بني عري إىل ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى حمدثا؛ فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني، ال يقبل اهلل منه ي
 529 ................................................................................................................................. رصفًا وال عداًل 

Madinah adalah tanah haram (suci) antara 'Īr sampai Ṡaur. Siapa yang melakukan hal bid'ah (atau 
melakukan kezaliman) di dalamnya atau melindungi pembuat bid'ah (atau orang zalim), maka 
baginya laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima taubat 

dan tebusan darinya. ................................................................................................................ 529 

 
َ
ة، ِخيَارُُهم يِف اجلَاِهِليَّة ِخيَارُُهم يِف اإلِْساَلم إَِذا َفُقُهوا، واأل َهب َوالِفضَّ نُودٌ جُمَنََّدة، َفَما َتَعارََف ِمنَْها ائتَلََف، َوَما َتنَاَكَر ْرَواُح جُ انلَّاُس َمَعاِدن َكَمَعاِدن اذلَّ

 532 ................................................................................................................................... ِمنَْها اْختَلََف 

Manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak; orang-orang mulia 
pada masa jahiliah adalah orang-orang mulia pada masa Islam jika mereka memahami (agama). 
Ruh-ruh manusia bagaikan tentara yang berkumpul; jika saling kenal maka bersatu dan jika tidak 

saling kenal maka ia akan terpisah. .......................................................................................... 532 

 536 ........................................................................................ انتهيت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو خيطب

Aku mendatangi Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, sedangkan beliau masih 
berkhutbah............................................................................................................................... 536 
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َويْتَُما إىَِل فَِراِشُكَما 
َ
َخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما  -إَِذا أ

َ
ْو إَِذا أ

َ
دا ثاَلثًا َوثاَلثنِيَ  -أ ا ثاََلثًا َوثاَلثنَِي، وََسبَِّحا ثاَلثًا َوثاَلثنَِي، وامْحِ  538 ...................... فََكربِّ

"Apabila kalian akan pergi tidur - atau apabila kalian berdua telah berbaring -, bertakbirlah 
tigapuluh tiga kali, bertasbihlah tigapuluh tiga kali dan bertahmidlah tigapuluh tiga kali". ...... 538 

اننِي ال يَُكونُوَن ُشَفَعاَء, َوال ُشَهداَء يَْوَم الِقيَامةِ   540 ........................................................................................ إِنَّ اللَّعَّ

Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak dapat memberi syafaat dan tidak dapat 
menjadi saksi di hari kiamat..................................................................................................... 540 

َحٌد ىلَعَ 
َ
َحٍد، َواَل َيْفَخَر أ

َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
ْن تََواَضُعوا، َحىتَّ اَل َيبيِْغَ أ

َ
: أ ْوََح إيَلَّ

َ
َ َتَعاىَل أ َحدٍ  إِنَّ اَّللَّ

َ
 541 ..................................................... أ

Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah memberikan wahyu kepadaku, "hendaklah kalian bersikap 
tawaduk (rendah hati) sehingga tidak ada seseorang yang menganiaya orang lain dan tidak ada 

seorang pun yang membanggakan dirinya atas orang lain". ..................................................... 541 

 543 ............................................................................ ِش يف األخرى حىت يُصِلحهاإذا انقطع ِشْسُع َنْعل أحدكم فال َيمْ 

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
"Apabila tali sandal salah seorang dari kalian putus, maka janganlah ia berjalan dengan satu 

sandal sampai ia memperbaikinya". ......................................................................................... 543 

 544 ........................................................ إذا أوى أحدكم إىل فراشه فَليَنُْفْض فَِراَشُه بَِداِخلَِة إَزارِهِ فإنَُّه ال يدري ما خلفه عليه

"Apabila salah seorang di antara kalian menghampiri kasurnya (untuk tidur -korektor), 
hendaknya ia mengibaskan kasurnya dengan ujung sarungnya, karena ia tidak tahu apa yang akan 

terjadi padanya". ...................................................................................................................... 544 

 547 ....................................................................................................... إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم

Jika ada tiga orang keluar untuk bepergian, hendaknya mereka mengangkat seorang dari mereka 
sebagai pemimpin. ................................................................................................................... 547 

رك وتعاىل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا اجلنة وتنجنا من انلار؟ فيكشف إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل تبا
 548 ....................................................................................... احلجاب، فما أعطوا شيئا أحب إيلهم من انلظر إىل ربهم

Apabila penghuni Surga telah masuk ke dalam Surga, Allah –Tabāraka wa Ta'ālā- berfirman, 
"Apakah kalian menginginkan sesuatu Aku tambahkan untuk kalian?" Lantas mereka menjawab, 
"Bukankah Engaku telah memutihkan wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami 
ke dalam Surga dan menyelamatkan kami dari Neraka?" Kemudian Allah membuka hijab, maka 
mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan melihat Rabb mereka.

 ................................................................................................................................................. 548 

تهرموا  إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد: إن لكم أن حتيوا، فال تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا، فال تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فال
 550 ..................................................................................................... أبدا، وإن لكم أن تنعموا، فال تبأسوا أبدا

"Jika penghuni surga telah masuk surga, seorang penyeru berseru, "Hendaknya kalian tetap hidup 
dan tidak mati selama-lamanya. Hendaknya kalian tetap sehat dan tidak sakit selama-lamanya. 
Hendaknya kalian tetap muda dan tidak menjadi tua untuk selama-lamanya. Hendaknya kalian 

bersenang-senang dan tidak sengsara selama-lamanya". .......................................................... 550 

 552 ...................................................................................... إذا داع الرجل زوجته حلاجته فلتأته وإن اكنت ىلع اتلنور

Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk kebutuhan (biologis)nya, maka ia harus 
memenuhinya walaupun ia sedang memasak di depan tungku (dapur). ................................... 552 

رْي، وبادروا بها نِْقيَ  رْسِعوا عليها السَّ
َ
ها من األرض، وإذا سافرتم يف اجلَْدب، فأ ْعُطوا اإلبل حظَّ

َ
 553 ..................... هاإذا سافرتم يف اخِلْصب، فأ

Apabila kalian bepergian ke tempat yang subur, berikanlah unta itu bagiannya dari bumi. Apabila 
kalian bepergian ke tempat yang gersang, maka percepatlah perjalanannya, dan segerakanlah 

(sebelum habis) sumsumnya. ................................................................................................... 553 

ْهلَُكُهم
َ
 555 ...................................................................................................... إذا قال الرَُّجل: َهلََك انلاس، فهو أ

Jika seseorang berkata, "Celakalah manusia," maka ia adalah orang yang paling celaka di antara 
mereka. .................................................................................................................................... 555 

 557 ................................................................................... إذا نعس أحدكم وهو يصيل فلريقد حىت يذهب عنه انلوم

Jika ada di antara kalian mengantuk saat salat, hendaknya ia tidur hingga kantuk itu hilang. .. 557 

َّ صالةً  ْكرَثُُهْم يلَعَ
َ
ْوىَل انلاِس يب يوَم القيامِة: أ

َ
 558 ............................................................................................... إنَّ أ
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Sesungguhnya manusia yang paling layak (mendapat syafaat) pada hari kiamat adalah yang paling 
banyak bershalawat kepadaku .................................................................................................. 558 

ُهَما ِصْفراً إنَّ َربَُّكْم َحييٌّ َكِري  559 .................................................................... ٌم, يَْستيَِح ِمْن َعبِْدهِ إذا َرَفَع إيَِلِْه يَديِْه أْن يَُردَّ

Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu kepada hamba-Nya jika 
mengangkat kedua tangan kepada-Nya (berdoa) lalu mengembalikan keduanya dalam keadaan 

nihil (kosong) ........................................................................................................................... 559 

ْمَواِلُكْم، َولَِكْن ِليََسْعُهْم ِمنُْكْم بَْسُط الْوَْجِه وَُحْسُن اخْلُلُِق 
َ
 561 ........................................................ إنَُّكْم اَل تََسُعوَن انلَّاَس بِأ

Sesungguhnya kalian tidak bisa melapangkan manusia dengan harta kalian, namun hendaklah 
keceriaan wajah dan budi pekerti kalian meliputi mereka semua ............................................. 561 

 562 ................................................................................. إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو، أو قل طعام عياهلم باملدينة

Sesungguhnya keluarga suku al-Asy’ary jika perbekalan makanan mereka habis tatkala berperang, 
atau jumlah makanan sanak keluarga mereka menipis berkurang di Madinah. ........................ 562 

 564 ............................... إن ادلين يرس، ولن يشاد ادلين إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبرشوا، واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من ادلجلة

“Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam urusan agama 
melainkan agama akan mengalahkannya, maka tepatkanlah, dekatkanlah, dan bergembiralah, 
minta bantuanlah dengan (melaksanakan ketaatan) di waktu pagi, sore, dan sebagian malam 
hari." Dalam riwayat lain disebutkan, "tepatkanlah, dekatkanlah, dan bergembiralah, 
(laksanakanlah ketaatan) di waktu pagi, sore, dan sebagian malam hari. Bersahajalah! 

Bersahajalah, niscaya kalian akan sampai pada tujuan"! .......................................................... 564 

 566 .............................................................................. ء إال شانهإن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال يزنع من يش

Sesungguhnya kelembutan jika ada pada sesuatu, maka akan menghiasinya. Dan jika kelembutan 
dicabut dari sesuatu, maka itu akan membuatnya rusak. ......................................................... 566 

 

 


